
SAYISI 

3 
KURUŞ 1 inci TEŞRİN 

Telefon: Bllflllııharrir: 20827 - İdare Müdürü: 23300 
İstaııbul Nuru•m•ni7e No. M En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Salıib ve Bqmulıarrlıi: 

ETEM İZZET BENİCE 
YIL: 3 

SOVYET • ALMAN · iKTISADi iTiLAFI YAPILDI 
Turia ve 
Balkanlar 

Y ugoelavya-Macariatan 
Romanya al'88ındaki 
anlııtnıa Tuna ve Bal• 
kanlarda sulhn ve 
müşterek müdafaayı 
kuvvetlendirecek bi.r 
ıinıil 118 yılabilir 

Yazan: ETEM İZZET BENİCK 

Gu,. .. ı>Jı..ıo.ıe fbndllllı siikiine& 

:~ .~lı.lı lııwrblı devam odbor. 
-CUlere n Frua lliUeria ınılh prt.. 

ıan.. YU"ettklui red Ct!'Yabı.aı ıuar
~lar. Almanya, Sov:re* ••
Ja, ita17a, Amerika diploınaal :rollan 
ıı-ı..ıe n mllh&dlf lefebbiillue il

~t •• .._ı.u .. umelı.le .._uıdıir
tr. \Ja-iyet illlıarile ılıinya Politika 

~eri llarp salıalarmdan dalla ... 
•llhı . 

na. • butlia bu faaliyet i<!İllde ••-dlpJu: •IY~de dikkate p:rın elan bir 
'te 08i ha.ııs...ı de Tluıa lııyılarında 
l' ll&ıaantarda cereyan e&mektedir. 
.;:oaıavyaam t~bbU51İ ile Macar"'
oJnı 't"t kom.anıya arasında bir anlaşma 
,. .. L °'tur. Ba devletJer hudutlarındaki 
-er· 
he _.: .. azal1ıffl', k mi se:fe-rMrlikleri 

"'Ui.h &J{fD " 
ı-ı •-- a ('aKJ:rıl:nuş bulunan er-
"• ll'CTb Is «"el · 

llnd k •Yorlar, Bu üç dt\"let ara-
~ arııhk.h hır a.demi tecavüz mi-

ın hnza ed ı . 
berabn R 1 ec~tı de bUdiriJmrkle 

o.manya 11 ı 
Bmda bi - olrari~bn an.-

r )aJunhk · 
ba l••d - nıuşahf'de edilmiyr 

~ ...... ı.-ı da h be 
Ben·· a r v.,.rflmrktrdlr. 

d uz &arp eephrsindf' muharrbf': 
t\ram ed ·· er, dun)·anın !iilya~i va7.iyeU 

aa;,-rfvatıb b' d'"'' . ır safha. arzt'7frrk"n bu 
il-. tlrrın askf'rlerlni a.zaıtmaJarı ilk 
JJ hilede CufD Vf' idrla Osmanlı im
,;ratorfofanun Balkan muharebe-si a
p ~drkt vaılJetine benzrtilt>bllir. 
b a at. bu tanda bir muhaktme ve 
ıı~~~etltfn . Y~"!" olduğu biraz düşü-

uncr l'ozonune ı-eJir. 
ik ftıı devlc-tlerin as:kf"rı hazırlıklarının 
1ı. t hederi vardı. Biri, biribirlerine 

da.rşı mute) akkız bulunmak, öbıirü 
• b" ' u:ruk devlf'tlt'rden relcbilecek ta

arru7Ja t d ra arşı koymaktı. Bo büyuk 
e\rret Almanya olabilirdi. Fakat, AJ

::anJ'anın Balkanlara \·r cenaba ~rki 
Vr'uPa&ın.ı inmesi Sovyt"t Rosyanın 

atdıiı filli tedhirl<"rlr önlt"nrnif, Jlitler 
bu 7oldakJ emt"llerindrn ric'at rhnrk 
ll'ıt.!borlyetind.., kaldıi"mı lyidrn iyive 
a.nta.1111,tır. Son nutka. Almanya tar~
fındao Rumen. Macar1 YurosJav bu
dutbrına l:ırşı bfr tecavüz tmeli mev
:'1t' .01rnadıfını tebarüz rttirlyor. Bu 

dn·de S ııe b Ve · ovyf't Rusyanın teminatı 
La 11 devırtımn hari('ten l'elttt>k bir 
arr11~ k _ 

ı\'7r1;1 arşı korkuları kahnaınıstır. 
raıt Da .harbi karşısında bitaraf ola

,.•ı:ı)Ptf " 
~etlilt erınJ muhafaza ve idame 

.._ Fdir. 
lakdtrd 

()) • itala kala kendi arala-

- ----- <>vaını 3 fincü sahifede) 

Finlandiya Sovyetlerle Müzakereyi Kabul Etti, 
İsveç Mahafili de Kendini Tehlikede mi Görüyor? 

Garp Cephesinde Büyük 
Muharebe Günü Yaklaşıyor 

Paris 9- Helsinskiden celen haber- \ . 
Jere söre, Finlandiya, 8&okholm seflrl-

.---,. 

ni, mi:iı:akereler icln Moü.ovaya ıln
denneie karar vermltttr. Sefir Moa
kovaya hareket etmek heredir. Bu 
seyahat, Sovyet llusyanm ıtddeOi ıs

rarı üerl.ne vuku ltulıaaktadır. 

Fiıaland.l7a Hariciye Nasın Esko be

yanatında demi,ıır kl: 
- SoVJd Iusyanın araıJ &aleblnde 

bulunacaiından h•berimiz yoktur. Va
ziyeti taktp ve vul.uaUn inkişafını 

bekllJ"oraz. 
Deveran eden şayialara ıöre, Sov· 

yet Rusya, Finlandiya.dan Aland ada
larının tahkim edllmemesinl ve Kronş
tad limanının miıdafaası için eJzem o
lan Rolland aduını i..5tiyecektlr. Fin
landiya siyasi mehııillt hiılkümelln 
tarihi hudut batalrını muhataı.a ede
eeii fikrjndedlr. 

İsveç meha.fili, Finlandiyanın istlk
Jıilint, şimal devletıerJ Jçln hayati e
h('mmiyeti haiz addediyor. 
SOVl'ET - ESToın·A ANLAip!ASl

NlS TATBİKAT! 
I.ondra !'- Röyter bildiriyor: 
Stokbolmden habt·r verildltine ıöre 

Sovyet Ru~ya ordu unun ileri kolları 

bu ı(f'ce iki koldan F ... tonya. toprakları
na. Kiret:l"h.IC'rdır. Estonyalı ,.e Rus sa
ba:\·larından mülır-!ft·kkil muhtrlit ko
misyon Ru'i a.sk('rlerinin yerlf'tmf'lt! -
rini tc·min if;'in ha~tanelerl. mf'ktepleri 
haıırlaınl' bulunmaktadır. 

İTAU'A NB YAPAl"AK? 
Londra 9- Köyler bildiri)·or: 
Bir ita1)·a lf'l~i:ri, İtal)·anın harbf' rıl~ 

lıayet verilmc!il Jıub,usunda bir lf'şf'b· 

bü':itc bulunmadıiuıı. bununla beraber 
bu yolda ;-tıJaeak hf'rhangi bir adıma 

manevi müı.ahtrettc bulunacağını bil
dirmiş ,.e İtalyanın a.<.keri bir hare
kette bolunmıya"aj:snı tf'krar ('yle -
mi~tir. 

BİR FRANSIZ TAY\' ARESİ 

Londra 9 (Rad.)'O )- Alman tayya
relf'rinin taarruzuna uiayan bir FTan
ıız posta tayyaresi Dclc:tı..a arazisine 
inmiştir. 

Londra 9 (Ra.dyo)- Alman kıtaatı. 
Sarbrulc.uu şimalindt taarruza geçmlıı
lf'r tse de Fransızlar tarafından ıeri 

pÜ5:1r.ürtulm8.ştUr. Bibharf' ta.arruu 
l'e(f'n Fraıı. ıı. kıtaah Sarbruka dört 

mil yakla~mı,hr. 
Fraru.ız ve İngiliz yük!!öek harp ko

mite i artık ntticenln bir an evvel a
hnmUJ [('İn harekt1e «e~Umf'~ini ka.
rarlaştınnı);ı.rdır. 

Rumen JJartclye Nazırı Gaftnko '1a<'ar lluiciye Nazırı Kont Cnky 

Büyük Hava Harbi Ne Zaman ve 
Nasıl Başlıyacak ? 

Sigfird Hattının Bütün Esrarı ve 
Ağır Topların Tabiye Şekilleri 

T arriamile T esbit Ediliyor 
lngiliz Tayyareleri Fransada Bir Dağ Altında imiş 
Gibi Kendilerini Maskeliyebilmiş Bulunuyorlar, 1 

Almanlar Bu Yeri Keşfedemiyecekler 
)·ati noktala.rını tesbit etmek ıizert' pPk 

tehlikeli keşillf'r yapmaktadırlar. Jler 
ı-ün bir kahramanlık hadU.esi ka:vde -
llilmtktrdir. Biıtun me!>.rle. Alman mU
dafaa i'tUhka.mıarını mümkün olduğu 
kadoır i~·i k~fedebllmektir. 

Royal air forces iıslerlnt bıiyuk bir 
meharrııe ~klamaia Jnuvaffak olmuş
tur. 

Makineye 
Verirken: ............................. 

lngiliz 
Kralının 
Mesajı Yeni Sovyet -Alman 

teı~~~~~~etml;tf~ıi~:ıi~~!j~n:u.l ... ktı•sad ı•tı•la"' fı Yapıldı giliz dona:n.masını ve bahriye mü-
e<ıSe<ielerini tef1iş ettikten sonra 
donanmaay şu mesajı göndermiş -
tir: 

•- Donanma zalbitan ve efradı 
arasında müşahede ettiğim ciddi 
zaptırapt \'e mükemmel kuvvei 
maneviyeden fevkalade memnun· 
kaldım. Bu, muharebede nihai za
feri bize temin edecektir. Vazife
niz ve işiniz ne kadar uzun ve çe
tin olursa nihai zaferinboden kat
iyyen eminim.-. 

Donanma baı;kumandanı. Kralın, 
bu mesajına şu cevahr vermiştir: 

•Vazifemiz ne kadar ağır ve 1 
çetın olursa bütün za.bıtan ve efra

(Dcvamı 3 üncü oahifccic) 

B a 
• 

Sovyetler, Almanyaya İptidai 
Madde Göndermeğe Başlıyacak 

Moskova 9 (A.A.) - Tası; ajan
sının bildirdiğine göre Alman li -
~aret heyeti. dün. akşam Molotof\ 
ile görü~müştür. Iki taraf ar&;ın
da bir ıtiliif aktroilmirtir. 

Sovyetler Birliiti derhal Alman
yaya iptıdai maddeler göııderm:;
ge ba~lıyacaktır. 

J.'inlaodiyada arazi 
i~~nmiyor 

S!okıholm 9 (A. A.) - Finlandi
y:ı, Dahiliye Nazırı bir Alman ga
zelesine beyanatta bulunarak de-1 1 U'.l tu JC 

n 1 
Kac:ınlar Yiyecek 

Maddeler Bulamıyorlar 
Londra 9 Ztinhtc gekn ha-

\ı(,rlere göre, &ılıem)..ua ve 1\10-
ravyad Çeklerin mt.kavemcti gun
clengünc artmaktad.r. Fabrikalar- ı 
da sıı.botajlar vardır. Bir~'Ok kim
seler tevkif cdilmistir. Almanlar, \ 
7 bin kişilik bir hususi polis kuv
vetı \"Ücude ge'irmişkrdir. Hürri
yet ı;ımındeki gizli bir radyo mü
temadiyen neşl'ıyat yapmaktadır. 
Bu radyo: •İngillzl>ere, Fra~h!Z -
!ara karşı değil Hitler'e karşı harp 
etmeniz lflzın1dır .• Diyor. 

Amsterdamdan bi !dirildiğine gö
re Ruhr'da bazı hadiseler olmuş, ! 
kadınlar yiyecek bulamadıklar>n
dan mitingler yapnıl'jlardır. 19 ka
dın ttvk,f ('(]ilmİ;jtır. 

•- 3ovyet.er Birliğinin bizden 
ar-zi taleb nde bulunduğuna dair 
hıç lıır şey ılıılmiyorum. Süküneti
m'zı tuınami•e muhafaza ediyor ve 
nıkuata ıntizar roıyonız. Sovyet
kr Birlı ; ile Finlandiyanın men
faatlerın, alakadar eden mese -
leler hakkında görüşmeleri pek ta
biıdir. • SOYyd icra Iomlteal Reisi lllolelol 

İngilterede Yeni Tedbirler 
Loııdra 9 (A.A.) - Hükümet ve

sika usulüne tabi tutulan bazı yi
yecek maddelerinden ba ka İngil
terenin erzak ihtiyacını temin için 
llizum göreceği bütün tedbirleri 
sonbahardan itibaren itt>haz et -
meık :asan-urundadır. 
İa~ Nazırının bildirdiğine göre, 

bu<'tinder itibaren et, jambon, kon-1 

serve, hubulbat ve sair çiftlik mah
sulatı müıbayaa edecek olan her 
şahıs hususi bir ruhsatname istih
saline mecburdur. Bütün Marga
rin ve içyağ si.okları bu madde -
]eri hazırlıyan mÜE'S>'eı;elerde bu 
ge<:e yarısından itibaren i~ ne
zareti tarafından müsadere edil -
mi ·tır. 

( Diğer Telgraflar 3 Üncü Sayfamızdadır ) 

Avrupa trenleri üç 
saat geç geldi 

'ÇERÇEVE 

Nerede ? 
• 

Nerede o diyar ki ıenlş, hayal 8.Jemi l.ad.ar cea· • vt diiz. c.am arn •fıbl 

duz, ve ttmiz, l'Üvtrcin kanadı d('rece&inde kDIİa yollarmda~ a2un boJlu, Dur 
yüılü, sa.de kılıklı, maddelrri ,,.e ru.Jıları mamur in nlar dola ır'! 

Muharebelere Doğru 

I~ondra 9 (A.A.)- Fran~anın tıbir 

tarafında» royal alr forçes nezdinde 
bulunan bi.r ~ahit İngiliz ha\:a kuv~ 
\:etlerinin Fransanın bti)·ük bir ~ır ile 
örtülü bulunan bu mıntakasında ihti
mamla m:ı ... kelf'nmi. olan bir ha\:a mey
danında proıramlarının tatblki ile mrtt
gul olduklarını btldlrmekt.cdir, inı-Uiz 
hava kuv\.·etleri garp cf'phesindr de
vamlı bir faaliyet cOstf'rmektrdirler. 
llarp henü:ı p~k a"Z haber verilebile
cek bir sat'lıada bu1unmak1a berabtr 
cörulcn iş ~il mühJmdir. Ta~•yarttilcr 
Sicfrid hattının k.rokiltrlni almakta ve 
en ufak teftrrüt:ınına kadar tesbit et~ 
nıekt.f' hayrete şayan bir meharct ıös
termt-ktedirler. 

Birinl·i ziyaretimdr ha:vretler ic:inde 
kaldım. ('iınkli iki gün e\~vel oradan 
ge('iltinı ı•akit, dikka.tll bakmasını bll
dikim halile alelade bir manzaradan 
ba.ıjka bir:;-ey sörmem~tim. Bu mınta
kada bir tal·Jare kararcıihı oldujuuu 
hi('bir suretle aklıma ıetirmezdim. 

llalbuJd, bütlin atM' kumeleri dibin
de daUarla. örtülü tayyareler bulun-

Bu sabahki konvan ... iyonıl ve eks
prt"S trenleri Ü('f'r saatlik rotarla l'f'l
mio:;lerdir. Trenlerin grç kalmalarına 

sebep hudutlarda, biJhaS!ra Bulgar hu
dudunda yapılan tok sıkı kontroldur. 
Her iki trrnden pek az ~olcu ('ıkmı"t

hr. Bu meJanda Fraosada tahsilde bu
lunan iki talebemiz. de l'tlmlşlerdir • 

Bu ilısaalar maddi ,..e manevi manada birbirile l:ak.qmaı, Çt"k.iıpnt-ı., si· 
tuı,meı.. Bu insanlar birbirini kıü.anmaz, birbirinin u.ra.rına ~lwmn. birbi
rine la.ydaıuı. cö&Je bakma:t. Bu lnlj&Ilfar pollteknik talebesi cibi ayni docmalara 
inanır, tesbih taneleri Cibi ayni dizide sırala.aır, •hıvar tailaları g-ibi aıat :\ u.k
sel ~ om.u'Z verir. 

. ' . .. ,\ 

• 

• 

l'rusada VP*~ alan İnC"IJiz ı&7yareJerl 

fYazısı 1 üncü sahifede) 

l 
1 

TayyarttJler her cün bu hatlln hin
terlandı üzerinde U('arak düşmanın lla-
--------

Cumartesi Ramazan 1 

Birinci teşrinin on dördüne müsadif 
Cumartesi ı-unü Ramazanı Şerifin ip
ıtda.sı oldutw. uan olunur. 

İstanbul Mufhi.sı.i 
F. üıceııu 

KISACA 1 
Büyük lokma ı 

Turhan Tan buıünkü fıkrasnıa: 
- Büyllk sö7lememell ... 
Ba!'flıiını koymUf. Bizim arkadat 

bunu: 
- Büyuk lokma yemeli ... 

Diye tamamladıktan sonra, Ui.v~ e.tti: 1 
- İnanmazsan safına soluna, dunya 

htltrlne ve bıi.diselerine bak. Buyuk 
aöylemiyenJcr, büyük lokmayı yiyorlar! 

Tevekkeli, Ba.batürk: 
- Az söyle, tok ye? 
Büyük I.ikırdı söyleme, büyuk lokma 

ye ... 

Dememiş! Fakat, : 
- Biri yer. biri bakar 

Kıyamet ondan kop.ar .• 
Sözünü de, yine o Föylemi,. * • 

( De,·amı 3 ıi.ncü. sahifede) 

1 RADYODAN ALDIGIMIZ HABERLER 1 
Bir Alman tahtelbahiri 
Vaşington 9 - Porllanrl civa 

nnda dolaşan 'bir karakol gemisi 
Portland fenerinden beş mil uzakta! 
bir Alınan tahtelbahri gördüğünü 
ve tahteibahrin karakol gemisine ( 
50 metre kadar sokulduktan sonra 
denize açıldığını bildirmektedir. 

İngiltereden döne~ 
Amerikalılar 

Vaşington 9 - Amerika Bahriye 
Nezareti neşrettiği bir tebliğde 1 

Amerika tebaasını hamilen Ingil-, 
tereden gelmekte olan Irokua va

purunu, yokla dört Amerika tor- ı 
Ridosunun karşıladığını ve vapu
run emniyet a1tınıda bulunduğunu. 
bildiıiyor. Nezaret, vapurun nerede· 
bulunduğunu ifşa etmemiştir. 1 

:msrnıs PAl\H'KLARI 

Londra f; (Rad10)- I\fL'iırdan kül
liyetli miktarda 11amuk İnl'ilt.errye 
l'Önderilmiştir. 

Sovyetler Romanyaya 
teminat verdi 

Roma 9 - Moo.kovadaki yeni Ro
manya sefiri itimtnamesini takdim 
ederken, Sovyet Hariciye Komi
seri Molotof, Sovyet Rusyanın Ro
manyaya karşı tecavüzi hiç bir e
meli bulunmadığı hakkında ken
disine kat'i teminat vermiştir. 

İki İ8veç vapuru 

İstoklıohn 9 - Alınanlar, Fredon 
ve Svalamden namında iki İsyeç 
vapurunu yakalıyarak muayene 
~in Kiyel limanına götürmüş -
!erdir. 

İngiliz tayyareleri Sigfr: ti 
üzerinde 

Roma 9 - 3 İngiliz tayyaresi 
Sigfrid hattının üzerinde 300 m'f! 
me•afe daıhilinde uça~&k bomba -
kır atmıştır. 

Nerrdc o diyar ki içinde, ceza ve b'akuk ma.Jık~eri saywıaea ciU:ellik, 
i7ilik ve doiruJuk mahkemeleri calrflll akta ve Ustun mÜf'7Jffelerlni ha>kır-
ınaJr.tadır?. ' 

O diyJ.r ki fertleri, hayvan ve nebat hürriyetine zıt olan insan hürrıy;.:De 
hurdiir. İnsan hürriyeti ki insanın, kendi eli Yt iratiesile atürrt.retini ta.hdi& ettiji 
vakit dofar ve kimseye lttdlyet, hürriyet tiluu. ett.iratt. 

Nerede o diyar ki muhitinde tdrik ao7hdarı, paçah ta.vakla~ derttesin•e 
olsun bir farika taşırlar ve mübaşir üni formaS&.Ddaa t.ira• daha faala. 5al'C• ki
kin ederler! 

O diyar iti çevresinde hakimi1et, ne tım••~ ne bua-. ue oau:n: ne suuflana. 
ne ctmiseUn, ne mllletiD; sadece hık ve hakJkatlndlr. JJerkes, Jacrkni &ıJkıa 

bir kanuna esir ve kimse ba,ıboş drfJI. 

Nerede o diyar ki köy, toprak, şehir. insan, eıı;er, davı, iter UR5urw. f'D iyi 
tairin en cüzel man:ıume~ı ılbl, lisan,Yt'Zin, ka.fi7e, &he.ak, ma.a halin4.e em 

aalslz bir dü.ı.ene hatlıdır. 
Fil.in. falan, filin falan, filin falan... Nerede • d.i7U? 

• Heyhat ki bll diyar dışımu.da deiil, ic:imiıde ,.e bulmanın değil, aram.anın 

me-vzuu! 
İşçinin ııtırabı, yuttuiu hamıili ha ,·adan \'e aldığı ek.~ik ı::ündt.•liktt'n do· 

iayorsa soylu fikir adamınutkt de, icin deki dünya ile d~ındaki dünya arasın

daki tezattan doiar. Bu ız.tırabın ismiDe ldrik ac~ı diyebllirh:. l'e iş&e ha.kkı rn 
üstün ıztırap, aıemde buclur. Bu ııbra bın sistemini Jnia etmrk ı:amanı grldt 
He~eyden evvel inanmak zamanı geldi ki, bu dlyan, imdiye kadar nr kapila· 
'uıma, ne komünizma. ne 1iberali7.1na, ne de faşizm& vadrdf'bildi? 

• DPl'& )-eJJycııJ Wr &Uikm ve Hab~lla ltir oııallJıaiyet ilçüsüne .. ~~! 

NECİB JIAZlLKlSAKÜHEK 



StiTÇİ!LERİS BİRA 

SAT.il \Si . "EDES YASAK?. 

Beyoflunda. bira satan bir süteüye 
rc'la verilmiş! Süt satan bir müessese
nin b.:ıtdak bardak bira satnıaşı neden 
y ktır, anlıyamadık! Bizr,r. biliikis, 
bu~;Jn sutç:ülerl. bundan böyle bira 
satma.ğa t~vlk etmelidir. Çünkü, bi
ralar bayii ucuzladı. Süt('Ü vatandaş, 

sut *z reldiif zaman, su katacağı yrrde 
keyfi yerinde f'if", bfra kat:ır. llabal
ıe:ı.: ... a acı mu luiundan alınmış suyu 
ic:mek.JellS<", bira ile karı ık süt içmek 
daha sıhhi \'e kirh blr iş değU midir?. 

llASGİ TAR.\FTA. · 

OLDC:GUXU BiLİYORLAUllŞ 

Bir gazetede. liPot havadisleri ara
sında okudum. Diyor kJ: Birinci Uk 
maçlarmda. da maalesef tokatlı mao
lar, tarafgir hakemler ıörüldü. 

Tokatlı maçlar da ne demek?. Di:re 
sormayınız. Çünkü, htpimizin yıllar

danberi edindliim.ili bir spor terbiye
miz var. Çok şükiı.r! Hiçbir şe7 öf-ren .. 
medikse, ma('ta tokat atı1ablleceilnl. 

tekme savrulacatını ötrendilıı:. Yal • 
nız. taral&'ir hakemin manasmı anJı .. 
7amadık. Yani, hakemler, bir taraftan 
mı oluyorlarm111'. 

Peki amma, bunu anlı;rabllen baba· 
Tfiit kim?. Dünyad• bu zamanda, sJ ... 
:raset maçl•nnda kimin hangi tanflan 
elduio anlaşıhyor mu 7a!. Bir kör .. 
dövüşüdür, l'ldl;ror. 

SİNE~IACILAR TEMİZLİGİ 

KENDiı.ERİ YAPl\IALIDm 

Bu sene sinemalarda temizlik Qlne 

İXDAM: 

Ebı.i:niyazade Velid bul'ünkü baş -
mak:ı.Iesinde, Bitlerin son sôyledlfl 
nutku mevzuu bahsetmekte \'e Alman. 

devlet reL-.inln rok kat'f bareketlerl 
karşısında, yeni bazı teyler daha ya .. 
pabilecefl mana11ının çıkbtını söylJ .. 

7erek, demokrat cepheye, daha faal, 
d~ha seri, daha enerjik hareket etme
ri tavsiye etm"ktedir. Ebüzziyazade 

Vtlid dünyanın büyük bir Ulmatsızhk 
içinde ve azim bir tehlike karşı.sında 

bulunduiunu izah etmekte ve Bitlere 
karşı çok sert ,.e tıpkı onun l'ibl a .. 
man•nz davranılma ı liıım celdlilnl 
so:rlemektedlr. 

CUMHURİYET: 

ı·unus Xadi: .Ablukada _ ·apolyon 
dcvrinln Uıyası• ismlle yazdıit maka· 
lede~ İngilterenin vaktUe Napolyon 
Bonaparta tatbik ettıtt ablukayı mev
zuu bah"iederek buC'ünkil ablukaya 
nakllkclim etmekte ve Alman denili· 
alh gemtJerlnln faallyetlnl işaret ede
rek bitaraf remllere de saldırdıklarını 
anlatmaktadır. l\oluharrir yaztSında 

beynelmilel devletler hukukunun alt
üst oldufuna işaret etmektedir. llu -
barri.r yazısında, bitaraflara saldırma
nın yeni meseler ortaya çıkararafını, 
başka bir işe yanmıyacafını llıive et· 
mtktedir. 

TAN: 

Bugünku makaleyi yazan Sadri Er
tem Polonyanııı ortadan kalktıiını söy
ledikten sonra, harbin devamda oldu
funa işar~t etmekte ve ablukaya nakll
keıam ederek lktısadi ablukadan Af .. 

manyanın l'Öreceii zararları saymakta 
Ye BerUnin bütiin l'•Ye~lnln bu ablu .. 

çok ehemmiyet verlliyormu . Beledi
yemiı;, K'Önlünden kopmttl. sinema sa .. 
lonlarıru ~da.va dezrnfekte edcct>kmişl 

Do{rosu, bedava yapıla<"ak bu sthhl 
ameliyenin mana ını anhyamadık. Be· 
lediyenlıı aı:,kası ayanı !;ükrandır. 

Fakat, !sinema salonu, kimin tarafın .. 
dan kiralannuş ve parayı kim kaza
nıyorsa, bi.tzat onun bu t<'mh:llği yap
ması ıazım celmez mi!. Sinema, bel .. 
deye ait umnmi bir mahal değildir ki, 
burasını belediye temizlesin .. 

Sinem.J.ctlar, yıllarca mtithiş para 
kazanmışlardır. Biz:, bir koıtutun 120 
kuru. a oldufu sentleri 'nutmadık! 

Bili. da. matliap ucuzluk yapılma -
mışbr!, 

Beletiiye büttin sinemaları, bizzat 
temizlik yapmak lcin icbar etmelidir. 

YA.VAN ADLİYE 

BİNASININ MOLOZU 

istanbulu.n yanan adliye binasına 
ait moloz htkiyesl yine tazelendi. Blna 
yandı. kül oldu, unutuldu bile .. Bili, 
molozları ortada duruyor .. Hatırlarda 

olsa l'erektlr. Enka:ı bir müteahhide 
verilmişti. Müteahhit, keneli b;lne ya
rıyan şeyleri kaldırı.P •ötürdü, sattL 
Üst tarafını, yani moloz kısmını oı .. 
doiu clbl ıııraklı. 

Sormak ayıp mı bllm.Jyoruz?. Ba 
müteahhit hakkında :rapılıuı bir mu
amele vardı. Ne oldu o, kuzum Allah 
aşkına?. Merak edlyorus da.. Çünkü, 
raıetelerde okudutumoza före, şim

di, bu moloıa kaldırtmak loln 35 bin 
liraya ibpyao l'Örülüyormuş? Yani üs
telik 35 bin llra daha mı verilecek?. 

AHMED RAUF 

kayı kırmak oldu.tunu taberüz ettir· 
mekted.ir. 

Muharrir yazlSmda, Hitlerln neden 
solh lsledltint de anlatarak, Almanya
nın abluka altında büyük bir harbi ıö
ze aldJramıyaeaiını izah etmektedir. 
Almanyanın sulh talepleri ile, daha 
ziyade, bitarallar tizerinde tesir icra 
etmek emelinde olduiunu tıive el .. 
mektedlr. 
VAKİT: 

Asını U!I cBalkaoJarda intibah al&. .. 

metleri» isimli makalesinde Romanya, 
l\olacarlstan ve Yul'oslavYa ara~ında 

karşılıklı bir anlaşma temayülünün 
batladıtına işaret etmekte ve bunun 
bir ademi tecavüz pakhna doğru 1'1· 
deceğlnJ l~aTet ederek. M>n Polonya 
macerasından sonra, Balkan milletle· 
rlnln daha ziyade dlkkalU davranmağa 
başladıklaTını anlatmaktadır. )luhar
rlr, makale!ıılnde. llacarlstanın Ro • 
manya ve Yuroslavyadan bazı arazi 
taleplerinde bulundutunu hatırlatarak 

bu meselelerin de dostane sureti tes
vtycslnin htnal Macartslanın lehine 
oldutıınu koydelmektedir. 
YENİ SABAH: 

Hüseyin Cabit Yalçın cAskeri bir 
anlasma:t lsimli başmakalesinde Yu
ıoslavya, Ro~nya ve I\lacarlstan ara-
sında akti bildirilf'n anlaşmayı ele ' 
alarak, bunun, pek UYl"Un bir iş ola
mıyacatını, çünkü. ötedenberi İtalya 
ve Almanyanın Balkanlarda böyle ay
rı bir blok vücude retlrmek istedikle
rini söylemektedir. l\Iuharrlr diyor ki: 

•İtalya ile ittifakla Balkanlar bir 
ecnebi devletin nufuzu hesabına faa
liyeti taahhüt edeceklerdir. Böyle bir 
hareket Balkanlarda ecnebi entrika
larına. kapı açacakhr .:t 

POLİS ( 
Vtt 

MAHKEMELER 

Bir Kız 
l!ğruna ... 
Genç bir kıı uiruna. .sarhoşluk:t, 

«Rezalet çıkarmak», cıı:llrsken masu -
niyetini llıli1:t, cKadın dövmek•, cBat .. 
kın rahatını kacırmak», .:\.lüessir fili 
ikaı», c:\f('murlara hakaret» '\'e cBıçak 
çckıne:t, «.İzinsiz ilih taşnnak» gibi 
a;rrı ayrı 9 muhtelif ci.ırüm lşliyerek 

adliyeye teslim olunan bir gencin mu
hakemesine di.ın akşam ntibet('i bulu· 
nan asliye 7 inci cezada bakılmıştır. 

Hadisenin tafsilatı şudur: 

Şehremininde oturan 31 yaşında 

Şükrü bunUan bir ay evvel se-mt kom
şularından Fatmanın kııı llahınev ile 
tanışmış ve bu tanı.·ma iki genç ara
sında derin bir aşk dofurmuştur. 
Şükrü e,·u bulunmasına ve hem de 

5 çocuk baba~n olma~ına raimen Mahı
nevden bunları saklayarak kendisini 
bekar ve 125 lira aylıklı bir killp glbl 
göstermiş; ei'er muvafakat ederse kısa. 
bir nişanWık devresinden sonra ken .. 
dlsUe hemen evleneceiinl de vıidet .. 
mlştlr. 

Evvelki akşam Beyazıtta. yine bir 
tesadüfle karşılaşmı.şlardır. Civardaki 
bir arkadaşın.ın düfününden dönen ve 
fevkalii.de sarhoıış bulunan l\lahmev 
karşasında eski sevl'llislnl görünce a
yakta. duramıyacak bir halde olduğu
nu, fakat anneslle kaVl'a edip aynJdıiı 
için bu vaziyette evine de gideml:rece· 
ğiııi söylemlştlr. 

Şükrü, Beyazıt meydamndakl tak
silerden 1816 numaralı SWeymanın 

arabasını raiırmı., ve cenç kızı otomo
bile bindirdikten sonra şoföre: 
c- Çek Şehreminine ... » emrini ve· 

rerek l\.lahıneve de: 

•- Seni evine 1"öti.ıreceiim .• Orada 
bir müddet haşhaşa dinleniriz!.» de -
tÜıştir. 

Bayan Fatma c;okak kapı'iını açtıit 

zaman Şükrü ile karşıla~ınea hemen 
kanadı yüzlerine kapamak istemi!Stir. 

Fakat sarhot adam ihtiyar kadının 
üzerine ablarak bir yandan küfür e
dip diğer taraftan de tall"tiz anayı şid
detle dövmeğe ba.'jlamıştır. 
Kadının fe-ryadma yetişen bekcl, 

poıts Ye Jandarmalar Fatmayı ~arho
şun elinden almışlar. fakat Şükrü bu 
sefer onlara hakaret edip bıcak cek -
miş; derhal karakola l'Ötürülmuştür. 

Kocasının marlfetlerlnl haber alan 
Şükrünün kansı da dün muhakemeye 
gelm.1$ da'\·ayı takip etm\.!jtir. 

Neticede uclunun eskiden 2 aylık ve 
4 günlük ayrı ayrı 2 mahkiımlyetl bu
lunduiu anla~ıldıtından bunlar hak
kında izahat istenmek üzere muha • 
keme yarına bıtakllmış ve hakkında 
hemen tevkil kararı vtrtlerek tevkif
haneye g'Önde.rilmlştlr. 

Sarhoşlulu halkı rahatsız etmiyen 
I\'labınev de serbest bırakılmıştır. 

Getirtemediğimiz mallar 
Son harp vaziyeti dolayısile A· ı 

rupadan şehrimize güç gelen muh
telif maddelerle mamulatın mem- 1 
leketimizde yapılıp yapılamıyaca
ğının esaslı bir şekilde tetkiki için 
sanayi birli~i ve ticare~ odası _ta- 1 
rafın.dan tetkikleıoe gırıı;ılmıştır. 

Bu suretle acele bir rapor hazır
lanarak İktısat Vekfiltine gönderi
lecektir. 

Vekalette, varılacak neticeye gö
re en lüzumlu şeylerin bir kısmını 
hemen memleketimizde yaptır -
mak üzere icaıbeden faaliyete ge
çecektir. ______________ , ____ ----ı 

,,::-;~~.'~;,~::.,,~. b" ·-.1 Mehmetçik Geçiyor 
- Haydi, gidiyoruz. Meydanda Yazan : iRkender F. SERTELLi 

herkes seni ?e~liyor, bizimle gel- ı 
m'yecek mısın. 

HW;eyin güya derin bir uykudan/ 
uyanıyormuş gibı esniyerek cevap 
verdı: 1 

Geleceğim .. Fakat, şımdı de
p,il. 

- Ya ll(' zaman? Vatan senin 
keyfini bekler mi? 

- Birkaç gün sonra arkanızdan 
gelırim. 

- Düğure eğlenmeğe gitmıyo
ruz, Hüseyin! Aklını başına topla! 
Çanakkalede harp var.. Diışman 
yurdumuzu sarm1>; .. Anamız, baba
mız bizleri böyle kara günler için 
Y.etışlirdi. Geride kalırsan, herkes 
sana ne demez? 

- Ne derse desin. Bunun hesa
bını sana vrecek degilim ya. 

Mehmet yalvrmağa başladı: 
- Biz senin.e ka"deş gibi, bır a

radJ, bir semtte, bir köyde, bir 
kuhbf al•ırda [i,·•'-iük, Hüseyin! 
Se~ benim kardeşim gibisin .. Be 
sensiz harbe gıaemem. İkimiz bir 
dogumlu, bır yaşta çocı:ıklarız. Dip
dırı.>ın maşallah' .. Neden arkada 
kahı.ı.k isti,,·orsun? Neden yuddaş-
1, "'nla birlikte gelmiyorsun? Biz 
gidersek, arkamıulan gelsen bile, 
bizı bulamezsın! aydı, yür-ü benim
le beraber. Memleketi ate;; saımış. 
Bu a•eş1 el bırliğıle söndüreceğiz. 
ArkJda kafara ·, hl)e derler. As
ker kaçağı derier .. Bizim köyü -

müzde şimdiye kadar ne böyle kah
be yaradılışlı bir erkek doğmuş_tu_r, 
ne de bır asker kaçağı. Sen sutu 
bozuk bir adamın oğlu dğilsin, 1 

Hüseyin! Haydi yürü .. Çarıklarını 
giy .. Kaputunu al.. Yiycek torbanı 
omuzuna vur.. Meydana gel. Bır 
saat sonra ka.sabaya gidiyoruz. 

HW;eyin, Mehmedin safiyetle 
söylediği bu sözlere omuzl~rını _sıl
kerek ka~ılık verıyor ve ıçın ıçın 

gülüyordu. 
Mhmet: 
- Eğer benimle beraber gel -

mezsen, köy muhtarına saklan -
diğını söylerim, dedi, asker ka -
çağı g>bi yakalanıp ceza görürsün .. 
Sürünürsün' Köylüler arasında re
zil olursun! Sen mert ve cesur bjr 
delikanlı<;ın! Sana saklanmak ya
raşmaz ... 

Bu sırada sokaktan köyün mey
danına ılDğru giden genç kızların 
şen sesleri duyuluyordu. 

Köy kızları bülbül gibi cıvılda
'arak: 
• - Erlerimizi uğurlıyalım.. İn
şallah çok sürmeden muzaffer o
larak dönerler. 

Diye bağrışıyorlardı. 
Mehmet: 
- İşitiyor musun? dedi. Her gün 

pınar başına giden kızlar bugün 
b;zi uğurlamak için köy meyda-

nına ıişüşüyorlaT. Onlardan olsun 
utan, Hüseyin! Kızlar seni bizim 1 

aramızda görmezlerse: •Hüseyin, ı 
as.kerlikten kagmış!. diyerek, bir 
daha yüzün.e bile bakmazlar. 

Hüseyinin gözleri dönmüştü. 
Yavaş yav~ a"kadaşının yanı

na sokuldu: 
- Bugün yüzüme bakmasalar 

bile, yarın peşimden ko~acaklar. 
Köyde benden başka delikanlı kaJ.. 
mıy acak. Siz harpte düşmanla dö
ğüşürken, ben de burada Ayşem le 
sevişip eğleneceğim. Budala! Ben 
onu bir kerecik olsun kucaklama
dan yerimden kıpırdar mıyım? 

Mhmet bu sözleri duyunca, da
marlarındaki kanın birdenbire 
volkanlar gibi tutuştuğunu his -
setti: 

- Demek Ayşeyi elde etmek, o
na kavuı;mak için kaçıyorsun, öy
le mi? 

Hüseyin cevap vermek isteme
di ve birdenbire nankör bir kedi
nin gafil bir arslana saldırışı gibi, 
Mehmedin üzerine atıldı.. Gırtla
ğınçlan yakaladı.. Boynuna sarıldı: 

- Seni düşmandan önce gebeı;
teceğim .. Onu sana kaptırmıyaca -
ğım, anlıyor musun? 

Mehmet büyük bir şaşkınlık i
çinde bocalayıjl duruyordu. O, Hü
seyinden çok daha kuvvetli ve çe
vik bir delikanlıydı, fakat arka -

Hasta 
Polisler 

Çocuk 1 S~itiI•l!lüIJ~ 
Bahçeleri Hitler'in nutku 

Yeni bir kararla hususi Sürprizler karşısında 
gazeteci 

·----İnşasına talip çıkmadı-
Yazan: Ahmed ukrı.i 

Hitler, geçeıı gün Ravştal' meclı .... in
de al3.ka. ile beklenen nutkuuu !>öyle· 
di. Alınan devlet r<"isiuin bu nutku 
ile ınfu;bet sulh trklifinde buluna.t.·atl· 
na inananlar, hayal :-;ukutuna ua:-ra.
mı!o11ardır. Bir buçuk saat devam eden 
bu nııt.ku ile llitlerin ileri !Surdüğu tek .. 
Uf iki keliıne ile şöyle hulasa tdilebi
lir: Polonya mf"selesinin uzerine un

ger çekiniz; geri kalan mutalt•batı • 
mın kabulü için de bir konfrr.ın~ top
lanmasına mu\•afakat ederim. 

sanatoryomlara 
yatırılacaklar Bütün klMik dünya meselelerinde, 

Emniyet umum müdürlüğü; ve- iyi gazeteci, h<ldlselcrin öni.ınden gl

rem hastahgına) ret tederrününc den, evvelden ı;üyllyen adamdı. Bu
müptel;l olan poli!)lerle emniyet eti.nün şartları, bu yarı fal<'ılıtı da, e-
8.mirlerini sanatoryomlarda tedavi. limizd.en almış bulunuyor. Çünkü., o· 
ettirmegi kararl~tınnıştır. Her lup bıten vak·aıar uzerinde, hakikate 
resmi sanatoryomlara girmek için yakın konuşa.bi!mek icin, Lc;;abe~li tah
sıra beklemeden kurtarmak üzere - minler yapa.bılmek şarttır. isabetli 
bunlar hemen hususi sanatoryom- · tahminler de, bir takım malilmlara is

lara yatırı!acaklardır. Bu maksatla !inal eder. 
şimdilik 6 bin 682 ve 11 bin 864 li- Halbuki yarının, bugünden ııe ola· 
raılık olmak üzere iki kısım tahsi-1 cağı belli değildir. Cünki.J, sabahleyin 
sat ayrılmıştır. başhyan havanın üfleye doğru bulan-

Birinci kısım tahsisatla emniyet dığını, akşama dotru tamamen karar-
dığını görüyorsunuz. İşin en güç tara.umum müdürlüğüne mensup amir 
fı, bir ook diplomatların ifade cttii'i ve memuT1ar, ikinci kısımla da 
gibi, yeni bir sürprizler dlinyasuıa 

mezkfu- umum müdürlük teşkila-
.glrmiş bulunmamızdır. 

tına mensup olanlar hemen Büyük-
ada, Burga:z adası, Yakacık ve E 
renköy sanatoryomlarına yatırı -
1acaklardır. 

Belki, sürpriz keJimesi, şimdiye ka
dar, son siyasi hidiselerde olduğu kuv-
vette, tam yerinde ve doğru olarak hie 
bir zaman kullanılmamıfiihr. 

Ayrılan tahsisat 7 aylıktır. Ma- Sürıınz. beklenmiyen zamanda. bek-
yıs sonundan itibaren bu kabil me- lenmiyen hidiselerin zuhurudur. Eski 
memurlar için daha geniş tahsisat lügatte, belki de bu mefhumu, nageb
ayrılacaktır. 

Ecnebi memleketlere 
posta havalesi 

Posta idaresi; yabancı meınle -
ketlere şehrimizden ve diğer şe
hirlerden posta havalesi ile para 
gön.derilmesi usulünün ihdasını 
kararlaştırmıştı. 

Fakat harp vaziyeti dolayısile 
bu işin şimdilik tehiri beyneUmi
lel mukavelelere dahil devletlerce 
talep olunm~tur. 

Bu münasebetle, dünya ahvali- ı 
nin normal bir hale gelmesine in· 
ticaret ecnebi memleketlere posta 
havalesi gönderilmesi işi tehi·· o
lunmuştur. 

--o--

zuhur tabirile ifade etmek mümkün 
olurdu. 

Yukandanberi izahına çalıştıiımız 

dünya vaziyeti karşısında, beynelmilel 
matbuat, muhakkak ki, şaşkın vaziyete 
düşmüştür. Onun içindir ki, satdan 
soldan gelen türlü l'arlp haberleri, 
mütalea ve tahminleri, fevkal:ide mü

heyyic görünen, darbe halindeki şa

yiaları, bu şaşkınhia hamletmek icap 
eder. 

Nihayet, meslek muktezası, mutlaka 
birşeyler ~Oylt'mck, yazmak mecburi· 
yetinde bulunan gıı.zete<'I. bu haleti 
ruhiye içinde, tıpkı fal a('ar ctbl, o
ku)·ucu ônüne bif1eyler 1'ermt•k, bir· 
şeyler teşhir etmek harekttlerini. ka

ranlıkta elyordamile yurümf",:e çah
şan insanlar halinde trkrarhyor, 

İşte, dünya matbuatının manz:\rası 

ğından Belediye 
kendisi yapacak 

Belediye reısliği ş~hrimizin muh
telif scmtlerirıde yaplıraca1~ı ~'O -

C\i_k baıhçclcri ·inşaatına b.ran ev
vel ba~lamak ıstemektcdir. I<'akat 
bunlara hiç bır ır ü tcahhi t talip ol
nıauığı ndan ~ mecburer. gccık -
mc~tedlr. ı 

JIOıtckirn bu kere nişan taşında· ı 
Valı konag caddesinde ve Şışha- ı 
nede 2.9 bın liraya yaptırılaca:k o
lan ik ı !;Ocuk ba:hçcsı ıçın de mu
nakasa açıldığı halde hiç .bir mü
teahhit münaka.saya girmemiştir. 
Bunun üzerine çocu·k bahçelerinin 
inşaat işinın pazarlıkla yaptırıJ. -
ması kararl~tırılmıştır. İlk ;,azar· 
lık bugün yapılacaktır. 

Belediye; pazarlıkta da talip bu
lamadığı takdirde İstanbul çocuk 
bahçelerini kendi inşa edecektir. 

~~~-oo~~~-

Yeni kırtasiye deposu 
Dolmaıbahçede yapılacak olan 

yeni ştılür stadyomu dolayısile o
radaki eski .Establı amire. yeni 
·Maliye Vekaleti kırtasiye depo -
su. nun da yrkılmasına yakında 
başlanacaktır. 

Halbuki bütün memleket mali
ye teşkilatının kırtasiye ihtiyacı 
İslanıbul.dan temin edildi,ği için ye
ni bir kırtasiye ihtiyacı deposuna 
zaruret görülmüştür. Bu müna -
sııbetle Beşikt~ta Hayrettin iske
lesinde maliyeye ait bir bina yerin-. 
de yeni ve modern bir k:rtasiye 
deposu yapılması kararlaştınl -
mıştır. 

Bu deponun i~ası için 42 bin 
lira sarfolunacak ve işe hemen 
ba~Ianacaktır. 

-0--

Fü.hrer, bu dtfa Çemberlaynin ken
disini bir ııoktada. tenkit etmesine ma· 
hal bırakmamışhr: ~'utkuna Polonyada. 
ölen askerlere kal'}ı tazim söılerHe 

başlamJŞtır. llatırlardadır ki Da.nzlc 
nutkunda. buuu ihmal etmesi, Cem • 
berlaynJn tenkidini celbetnılşti. Bun .. 
da nsonra Polonya Ue Almanya arasın· 
daki ihtiliifın uzun ve yorucu hikii. .. 
yesi gelmektedir ki, Almanyanın 1934 
seneslnde9- 1939 senesi martına kadar 
bu devletle giriştiği mün..,.,betlerln 
mahiyeti hatırlanacak olnrsa, bu söz
lerin hiç de ikna edici tarafı yoktur. 
Bitler, nutkunda Polonyahları müs
takil devlet kurmıya kabiliyetli olmı
yan bir mlllet olarak takdim etmek is
tiyor. Halbuki 1934 senesinde işine 

pek ziyade elveren paktı imzaladıktan 
sonra. Polonya milletinden hürmetle 
bahsetmişti. 

Illtler bundan soura Alman askeri 
teşkilatının kuvvetinden bahsetmiştir 

ki bu da Polonya gibi binnisbe zayıf 
sayılabilecek bir devJeün ordularlkt 
defll.:' Fransız ve İngiliz ordularile kar
şılaştıktan sonra belli olacakhr. AJ .. 
man ordularının Polonyayı mağlilp e
deceklerinden kimse şüphe etmiyordu. 

Halkevlerinin kışlık 

pro~raınları 
hiilen budur. Bu manzarayı brğrnmi · Yeni seyrü~efer talimatnamesi 
yenler, kabahati hıldisclerin garip sey-

Bitler tarafından söylenen bu uzun 
nutkun en makul tarafı, SoVYet Rus· 
ya He Almanya arasındaki mtinase -
betlerin tanziminden ba.hst"den kısım· 
dır. Alta senedenberl, ~ulh taraftarları 
SovYet Rusyaya k'!rşı ı-lriştiil duş -
manca politikanın hatalarına i~aret 

etmekte idiler. Ilitler, nihayet Sovyet .. 
lerle müna~ebetlerlni tanzint etmekle 
hatasını itiraf etmiş oluyor. 

İstanbul Halkevlerin in kışlık faa· 
liyeti için yeni bir program ha-· 
zırlanmasına başlarunı"itır. 
Diğer taraftan bütün gençliğin 

Halkevleri çevresine toplanması 
için Ünive!liite ve mekteplerde 
bu kuı esaslı faaJ.iyetıte bulunula -
cağı gibi muhtelif ihtisas sahibi 
gençleri teşvik için Halkevleri ta
rafından müteaddit ıvükiıfatlı mü
sabakalar açılacaktır. 

Fikrete Yapılan 
hücumlar 

Bir sabah refikimiz g'arlp bazı fl
kirle.rin ne!}rine vasıta oluyor. l\levzuu 
balısolan Şair Tevfik Fikrettir. Gazete 
filvaki bitaraf kalarak, bazı fikirleri 
neşredebilir. Fakat, bltarathiuı da bir 
haddi, hududu vardır. l\lcktup yollı

yan bir okuyucu, o l"&zetede şunları 

yazıyor: Tevfik Fikret, vatansızdır. 

milliyetsizdir, onun kitaplarını yakma
lı!. 

Bu iddiaları neşretmenin, bilmiyo
ruz, bitar1.f kalmakla telli kabul ede· 
cek tutar yeri var mıdır?. Yoksa, o 
refikimiz de, son siya!IJİ hidlselerde ol
duiu glbi, bltarafhk ve emsali kelt .. 
melerin manalarını nu deitştirdl?. 

BURHAN CEVAD 

da§ına gafil avlarunuıtı. Birden -
bire muvazenesıni ka}ıbederck ye
re yuvarlandı. 
· - Hüseyin .. Bana kıyma .. Ay
şe de, servetim de senin o'6un. Be
nim hiç kimsede ve hıç bır şeyde 
_e-özüm yok. Bir tek emelim var: 
lfa~be gitmek ve düşmanla çar -
pışmak. Hele bir düşün, Hüseyin: 
Biz, dünyaya biııbirimizi boğmak 
için mi geldik? 

Hüseyin bu sözleri duymuyordu 
bile. 

Mehmet adeta can çeki!jiyordu. 
Gırtlağını haı;mının eline kaptır -
mL'it.ı bir kere. 

Hüseyin: 
- Seni geberteceğim, alçak! 

Diye bağırmağa başlamı~tı. Seni 
köpekler gibi geberteceğim. Za -
ten ben de bu:g_ünü bekliyordum. 
Bu saati bekliyordum. Seni ~e • 
berttikten sonra hiç kimseden kor
kum kalmaz .. Kolumu sallı.yarak 
cenge de giderim. Dünyanın öte 
yanına kadar da giderim ve sen 
olmayınca, Ay~ nasıl olsa benim 
olacak ... 

Bu sırada Hüseynin anası içe -
riye girmemiş _o15aydı, Mehmedin 
hayatı tehlikeye düşecekti. 

Hüsey:n, Mehmedin göğsüne a-
yağını dayamuıtı. 

Mehmet bir aralık: 
- Teyze ... 
Diye haykırdı. 

• 
Hüseyinin anası felaketin deh

şetini göz!erile görür gibi olm~tu; 
- Hüseyin, hapise girersin! Ne 

yapıyorsun? diyerek oğlunun ko
lundan çekti. 

(Devamı var) 

rinde ve gazetecinin t'lind(" olmıyan 

sebeplerde aramalıdır. F't'vkal.ldelik· 
lerin hiiklm olduiu bir devirde mes'u
lü, kabahatliyi arayıp bulmanın da, 
ne kadar müşkül oldufwnı takdir et· 
mlyor 1 değiliz. 

REŞAD FEYZİ 

1 KÜÇÜK IIABEHLERI 

* Fransa ile aramızdaki yeni 
ticaret ve seyrisefa in mukavele -
namesine merbut olan yeni anlaş
ma Heyeti Vekile trafından tasdik 
edilmiştir. * Adli tılb işleri artmaktadır. 

Müessesede birçok hasta vardır. * Banknot baı;mağa mahsus Av
rupadan büyük bir makine getir -
tiliyor. Yeniden bronz metelikler 
de bastlacaktır. * Kış geldiği için sömıkok ih -
tiyacı mevzuu ba.hsolmaktadır. Fi-ı 
atların yük.sek, stokun mevcudu
nun az olduğu söylenmektedir. 

Emniyet müdürlüğıi İstanbulun 
büyük caddelerindeki izdihamı ön
lemek üzere yeni bazı tedıbirler alf. 
makto.dır. Gerek bu işle uğraşmak 
ve gerc>k yeni hır seyrüsefer tali - 1 

matnamesi hazırlamak üzere em
niyet müdüvlüğünde bir komisyon 1 
te>;kıl olıınm~tur. 
Alınacak yeni tedbir !erle büyük 

caddelerde civar sokaklardan na
kil vasttalarının geçmeleri temin 
olunacaktır. 
Yen~ seyrüsefer talimatnameleri 

•etk.k olunarak vücude getirile -
c<>ktir. 

---0-

Plô. j mevsimi geçince 
Fkırya pliijlarmın kapanına;. ve 

İstanbul - Küçü.kçekmec~ hattın
da mevsim dolayısile yolcul~rın a
zaldığı nazarı dikkate al•narak ek
seri banliyö trenlerinin Ye;;ilköy
den sonraki seferlerı kaidırılmış
tır. 

Yani Floryaya ve K·ıciikc;ekme
ceye günde ancak bir iki tren uğ
rıyaca,klır. Yeni kararın tatbikine 
bu saibahtan itibaren ba.şlan:mıştır. 

Führer, İtalya ile Almanya arasın
daki münasebetlerin samimi olduiun
dan bahsetti. llatta. Fransa ile Alman
ya arasında bir lhtihif mevzuu bulun
madığuıı bildirdi. \ 7e bütün hiddetini 
ve şiddetini İngiltere üzerinde topladı. 
Politika taarru.zunu bir devlet üze
rinde teksif etmek, ötedenberl Bitle· 

· rln takip ettiği bir !abiyedir. 
Sulhu iade için ileri sürdüiü teklll

lere ..-elince; bunlar sarih olarak an
J:ı.şılmıyor. Fakat İngiltere '\'e Fransa 
de\"let ad:unları tarafından birkaç l'Ün
denberl ileri sürülen fikirlere bakı .. 
lacak olursa, müzakere icln bir zemin 
olarak kabul edtlebllmtkt«"n uzaktır. 

Evvelki gün İngiliz flarlciye Nazırı 
Halifaks İngiltere hükfuneUnin yapı
lacak teklifi üç noktadan tetkik ede
ceğini bildirmişti: Tekili kimin tara
fından geliyor? Şartları nedir? Ve 
kabu1 edilirse, devamlı olabilecek mi? 

lA VRUPA HARBİNİN YENİ MESELELERfl 

Almanya İhracat İçin Uğraşıyor 

Bitlere cevap vermek, bu teklife 
muhatap olanlara dil$tr. Öyle .cörü· 
nüyor ki İnglllzler ve Fransızlar, Ha· 
lifaks tarafından ileri sürülen üç şart
tan birincisi üzerinde takılıp dura • 
caklar ve bundan ileri 1"ldllemiyeeek
tlr. Esasen bu sulh taarruzu beklent
Jen şekilde tnkl~af etmemiştir. TrkU
fln Sovyetlerte hatta belki de İtalya 
Ue birlikte yapllacaiı ve onların ga
rantisine mazhar olacafl rivayet edi
liyordu. Yalnız Alnıan;ra tarafından 

yapıldıfı:na g'Öre. İngiltcrcde bir akis 
uyandıracağı şüpheltdtr. 

Almanya bir taraftan harbe dalmış 
bulunurken diğer taraftan da ihraca
tını arttırarak bitaraf memleketlere 
m .• ll ~ıruak, ecnebi parası l.cnıiu et
mek va.dyeUndedir. Almnayanın da

hili ve iktısadi haline dair alınan ha· 
berlerin çotu komşu.su Dolanda.dan 
geliyor. 

Holandadan bildirildiğine gore Al· 
manyadan şu haftalarda blrcok tica
ret adamları g-elerek Holandalı mut
terUerile temasa girişmişler, onlara 
müsait tekliflerde bulunmak tstıye -
rek alışverişi Ueri götürmefe uğraş • 
mı.şiardır. Alma.oyadan bir takım mal
ların daha ucuza ahnabileceii söylen
mektedir. Alman hükllmetı de dışarıya 
ihracat yapacak tüccara bir takım ko· 
layhklar göstermektedir. Bu suretle 
ihracat tacirleri daha ucuz mal sata
biliyorlar. 

Diğer taraftan Alma.oyada şiddetli 

bir tasarruf umumi ve hususi hayatın 
her safhasmda göze çarpmaktadır. 

Buna dair her cün alınan haberleri 
burada tekrara lüzum olmasa gerek. 
Herşeyin "eslkaya bindltl blr mem· 
lekette elbiselik kumaşın da bol bol 
kesilip btçllemiyeceii besbellidir. Fil· 
hakika Alman.yada bul"ün herkes yap

tıracağı elbiseye mümkün olduğu ka
dar a'I kumaş gitmesini düşünüyor, 

düşönmeie mecbur edillyor. Sonra da 
Alman fabrikaları hariçteki satışı .-e .. 
nLşlehneie bakıyorlar. Bulisa ya -
bancı parası elde ederek bununla ha
riçten mevaddı iptidaiye almak cfhe .. 
tini temin etmek bugünkü Almanya .. 
1't.n en birinci dü,üncelerlndendlr. 

Harbin uzun süreeeflne l'Öre Al
manyanın hububat lhUyaeı ne olacafı 
bahsi de vardır. Bu seneki mahsulün 
ne olduiuna dair yürütülen tahmin -
lere göre Alman;rada salihl;rettar b
tatistlk dairesi tarafından bazı rakam· 
lar neşredllmlslir. 

Geçen sene Çekoslovakyadaıı nı:ı.llim ı • ı • ı • • ı ı • • • ı • ı ı ı • • • • • • • 1 •' 

şekilde alınmış olan Südel Almanların Yeni ekmek çeşniı-i 
toprakları da dahil oldufu halde AJ-
manyadakl tsllbsalat 55 milyon 543 bin İstanbıılun yeni ekmek çeşnisi 
kental buğday, 93 milyon 807 binken- dünden itibaren fırıncılara tebliğ 
tal çavdac. 42 milyon 438 bin kental olunmuştur. Gerek Belediye kim· 
arpa, 68 milyon 269 bin kental yulaf :ı:ahanesince ve gerek daimi encü-
raddesiııdedir. mence muvafık görülen yeni çe;ni 
Almanyanın muhtaç oldutu ııetro- ekmeğin dalha nefis olacağı temin 

ııın tedariki meselesine ~elince, Al - edilmektedir. Bu çeşni ile ekmek-
manyanın her seneki petrol lı;tihsaliitı lerde gk>ten miktarı yüzde 10 dan 
500,000 tondan a.atı dw;memcktedlr. aşağı düşmiyecek fiallar da art-

Almanya dahilinde ne kadar petrol mıyacaktır. 

bulunabilecek yer varsa şu son lkl se- - ı--------------·ı 
nedenberi hep kazılmaktadır. Şimdi

ye kadar Almanya hep harbe hazar • 
landığı için pek çok dil petrol birik -
tirmiş, saklamıştır. Bu suretle blrlk
tlrilen petrolün miktarı 3,000,000 ton 
tahmin edilmektedir. Fakat bir sene 
harbe devam etmek içln İngilizlerin 
hesabınca 12.000,000 t.on petrole ihti
yaç vardll'. 3 ile 12 arasındaki fark 
ise az değildir. Lakin Lehlstanda ele 
ge~irilen yerlerden petrol tedarik e· 
demez mi?. SualJ hatıra .-eımiyor de
iildlr. Halbuki Lchi5tanın petrol is -
tihsali.h senede ancak 500,000 tondur. 
Lehistandakl petrolden i5tllade husu
sunda Almanların şlmdlye kadar bes
lediği ümitler hakilıı:.at olamamıtbr. 

Çünkü bir tara.itan kuyular tahrip 
edllmlş olduiu gibi dtter taraftan za
ten petrol sabasınuı en büyük kısmı 
Rusların eline c-eçmlş bulunuyor. Fa
kat acaba Rusyanın Almanyaya petrol 
vermesi mümkün deiU mi?. inl"llia: -
]erin bu suale verdikleri cevap da şöy
le huli..sa edilebilir: 

Ruslar eter Almanyaya petro -sat
mayı muvafık görseler blle Baküden 
Almanyaya kadar nakliyat yapabil -
mek için vesaiti mükemmel blr hale 
koynp temin etmek 1iz:ım gelecektir. 
Bunun için de iki senelik btr :zaman 
.-eçeoek diyorlar. 

ALİ KEMAL SUNl\lAN 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Otuz Sanedir Tamir 
Görmiyen Sokak 
Edimekapıh bir okuyucumu 

yazıyor: 

Mahallemizin kaldll'ımları be
nim bildliim 30 seneyi müteca .. 
vizdir ki ufak bir tamir bile .cör· 
memiştlr. Uzun seneler üzerlnden 
sabah akşam binlerce insan, ara
ba ve otomobil rtbi yüzlerce ve
saiti nakliye geçen bir mahalle 
kaldırımlnın ne şekil aldığını bil
mem nasıl tasvir edeyim?. Müte· 
addit defalar belediyeye istida ver
dik. Gazeteler vasdasile de mü
racaatl.a~ımızı na~arı dikkate ar
zettlk. Yine her nedeuse blr netice 
çıkmadı. Faal vallmlzln bir kere 
daha nazarı dikkatini celbetme
nizl rica ediyoruz. 

Edirnekapı Neslişahsuıtan 

l\faballeslnde bakkal 
Ahm('t Özçmar 
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~~~----"'""~"""'1V"""""'~~~~,._\ ASKER GÖZİLE CEPHELER .wa~.._.IJ.lll.][1 
EN SON DAKiKA .................................. 

Bismark'ın Telgrafına Benziyor 

YAGMUR 
Garp cephesinde büyük taarru- leri bildirıliyor. Bu ~al,, Alnıa~ ku-1 

zun yaklaştığını gösteren emare - \ marula heyetj.nı endışcye duşur -
!er var. Demokrat cephe kuman - I müşfür . 
danlan son yaptıkları ıbir toplantı- Denizlerde de faalıyet artmış 1 1 
da, şimdiye kadar hazırlanan si - tır, denebilir. Almanlar, bitaraf biri Nakleden: Selami İuet 
Ilı:hlann vaziyetini gözden geçir- gc.•n. de'ıa batırmışlardır. Manş ------------' 

lmanya Sovyetlerin 
Hareketinden 
Kuşkulandı 

<lort aat•ı:- \1a.d srteri 
lg n .. r Sovyet1er, Es-

Londra 9 (AA.) - . İngiliz rad
yosu almanca olarak Ingiliz mavi 
kctabmın bazı parçalarını neşret
miştir. Radyo, bu kitapla bilhassa, 
muhasamata başlamadan evvel Hit
ler ta•afınıclan Poloryaya teklif e-

dilen 16 noktanın 1870 muharebe
sinden c~el Bismark'ın Ems'den 
gönderdiği telgrafa benzediğine 

dair olan kısmını neşretmiş ve şun
ları .liıve eylemiştir: 

cBir zaman gelecok tarih, harp, 
yaptığından ve bıl.hassa Hitler'in 
şahsi olan lbu haııbıni yaptıip.ndan 
dolayı Alman milleti hakkında 1 

hükmünü vrecektir.> 

mişlerdir. Mütemadiyen, İngilt~ denizır .... e İngiliz mayin tarama ge-
reden Fran.saya asker, mühimmat mit<'fu,. Almanlar mül1im bir tay
geçiyor. İngiliz orduları hava ku- yare h..icu'llu yapmışlardır. Ame
mandanı, yakında, garp cephesinde rika sahillerındeki yalbancı U!h -
üç bin tayyarenin birden harekete telbah.. suy..sının da üçe çıktığı 

Kurtklık başl.rmıştı, "''""ı!.ır böyı 
le ku ak gıdecek olursa koy !ünün 
hali hara;ıtı. 

- N'_ yapalıır 0 • 

~~:· 1" .nye, Lıt11arya i.e. ).ap-j 
1 . ı lllia me arla ııu üç kuçuk 

geçdbilecej':ini söy !emiştir. Diğer bildiri nekteeır. 
yandan da boyuna .Yeni kuvvetler \ Net ce olarak dt'oebil r kı: De-

DU.Şündüler, taıjındı.lar, ~ ayet 
karar ,·erd le-: 

.
1 ık C"lıl<'k_tındc ask ri üsler 

tt er Sovv,tler Est-- y ıdan 
tı~ 

1 
'lazı talc'l'er Je daha bulun' Amerikanın Bitaraflığı Meselesi Ne Olacak? 

geliyor. mokrat cephe, d~manın tam za -
Mozel mıntakasırıda Fran.sızla- manın1a ve en zayıf yerinden vur-

- Eğitmene baş vuralı!!' 
Koylu, kadın erkek, çoluk .;ocua 

dogru eğıtmeııc gıt•iler. Eğitmen 
köylüleri candan ve yürekten g~ 
le~ bir se,·gi ile ko.rş.ladL 

~ ur Bu~dan >aşka. Sovyetler, 
~'S~ Ya H.ıric ye Nazıtının da 

. ovaya gelerek bazı •• ;ele -
ın görüşülmesini ısrarla talep 

rın ileri hareketleri, keşifleri de- ma:k n: ksadile esaslı .'l"kilde ha -
ctt.ğ.ni itiraf etmekle 'berıtber bu vam etmektedir. Son yirmi dört zırlanmaktadır. Kat'i ve geniş 
ta:kririn silahlara kıonan amlbargo- saatte topçu di.ilkısu çok şiddetli m.kvastaki mıiharebelerın gü'lü 
nun kaldırılması projcısine itiraz \ olmuştur. Bu mıntakada Fransız pek. uzak değildir. 
eden kuvvetleri ölçecek bir mi - =kı~·t,;:'a~ları~n::,ı::,n~6=k~ilam~:;;e;;tr~e~il:;;e~rl:;;ed~ik~-~========E=R=A=N=!=H=A=R=P= 
henk taşı vazifesi göreceğine inan

Hoş geldiniz. 
Hep bir ağızdan ,cevap verdiler. 
- Hoş qulduk. 
- Ne v.ır .1e yok? Böyle toplu 

ı~:lar. Rus •alepleri, Almanya-. 
b 'ie uyandtrmıştır. Letonya-ı 

• ulunan Alman ekallıyetleri 

Vaşington 9 (A.A.) - Bitaraflık 
meselesi hakkında rey verildiği 
zaman hükıimet zaferi kazanaca -
ğından emin görüni.iyor .• Cash "and; 
carry. şartı kalbul edilinciye ka
dar kanun layihası müzakereleri-

nın tehirini tavsiye eden ayandan 
Tobey'in takriri hakkında bugün 
veya yarın bir karar verilecektir. 
İnfiratçıların şefleri hükumetin 
Tobey'in takririni reddedecek ka
dar büyük bir ekseriyete istinat mamaktadırlar. Tuna Ve 

Balkanlar 
İngiliz Kralının 

Mesaji 
gelişinız nedend.r• 

uPın)eket• " ilet' ı terketmektedırl~r. ;:,ov-
n ı.:,n, gelecek haftadan it•ba - \ 
\0 tenyanın garp sahılinde 70 

1 ·~~eklatrelik bır sahayı iş,qale. baş-
" rı h<iber verilmektedır. 
• ınlall<i· . 
t d ıya ıhtiyat efradı hız -
e lVet ed · lm'"' · IY~ . ~-ır. 

Josı:er taraftan Macarıstan, Yu

Alman - Sovyet İş Birliği 
Rıga 9 (A.A.) - Resmi bir Sov- ı 

yet kbliğinde bildırildığıne göre 
8 ilkteşrinde halk komiserleri mec
lisi reisi Molotof, iktısadi m"5e!e-
1eri görü~mek üzere Alman hüku
meti tarafından hoısusi ;urette gôn
derilmı~ olan Rilter ile Alınan ık- 1 

tisadi heyetinin reisi Chnurre'u 
ki,lbul etmiştir. 
Görüşme esnasında Almanya 

Hariciye Nazırı von Ribbentrop'un 
son Moskova ziyareti esnasında 
tesbit edilen i.J<,tısadi programın iki 
defada sür'atle ve geniş mikyasta 

tatıbikine karar verilmiştir. 
Diğer cihetten Sovyetler Birli -

ğinin derhal Almanyaya iptidai 
maddeler göndermeğe b~lamasına 
ve Almanyanın da mukabilinde 1 
Sovyetler birliğine mal sevketm~I 
sine karar verilmiştir. iiz ;('• Ve Romanya arasuıdaki 

da ere\er hayli ilerlerr:~tir. Bu 
cz.a~t bir ademi tecavüz paktı 
rııu eceklerdır. Tehlıkeye kar
ı şterek tedbirler aldıkları an
,d~Y~r: Bükreş ile Sofyanın ara
rıst Yıleşiyor. Romanya ve Ma
tld,.;,~ müşterek hudutları üze

rıa~ı kı askeri kuvvetleri azalt -

Avustralya 3200 Tayyareci Gönderecek 
Londra 9 (A.A.)- l\lelborneden bll

diriJdliine ,-Ore Avustralya, cepheye \ 

3,200 tayyareci l'Önderecektir. Bunlara J cektir. Bu seferi kuvvete de 
General B. F. de la Rue kumanda ede· IJ'UPU ismi verilecektir. 

la Rue 

~ ab B.. ..k )~t'-"ie b~ etmışle_:dır. ~elgra.t ve uyu 
lılerek ırer resmı teblıg ~e -
));ğ Vazıyet izah edilmıştır. 
falt er Yandan müttefiklerin mu-

•uııııı~~ al.ı~madıkça'. A.medka 
cul!ı Ileısı Ruzveltın ş·mdılık 

Hava Harbi Ne Zaman Ve 
Nasıl Başarılacak ? 

(Birinci sahifeden devam) 

la ılı teklifinde bulunmıyacağı makta idi ve o kadar iyi örtülmüştü 
1 lt:n ~~r. Fakat, Hit'er'in, Ruz- ki afaçlan farkedilemezdl. istenildifi 

eceği :,ac.ağı tavas::;utu kabul zaman tayyare hareket ediyor ve ha· 
Frans 1ldırliiyor: \ vadan bakılınca nereden çıktıtı belli 
'kifle a~a, komünist meb'usların olmuyordu. Tayyareciler ekseriya, 

•d>r 2~1 devam edıyor Şım:lıyel tayyareleri yanında da11ardan kulübe
ürnışt kornünist meıb'u.; tevkıf ıer tnşa etmekte ve bunların dahilini 
p: ;cı.<: ır. Daha bazı tevkifler mükemm ... l bir surette tefriş eylemekte 

1 , lı agı söyleniyor. Bu meb - idUer. 
.r, akkıl1<:!a tahkıkat ilerlemek. " Bahsetlli'im mıntaka, dü.ımamn pek 

So yakınında o!J.luiu için, şimdiye kadar 
\"',Yett 1 burada elde edilen parlak muvaffa~ 

l1:1e b 
1 
ere ıkL,adi müzakere • 

tı Mu unacak olan Ahmaıı he
Oskovaya hareket etm~ -

İrtihal 
""'"h 'tıtıd.anl l>iYade_ b_inbaşısı Celil oiul-

ba-ı lt.adıkoylu Celıi.l Erk kısa 
" "'ti rrıune h 1 nıütt'akip Haydarp~a 

llazeı..·1 ba larıe inde irtihal elmiı,;tlr. . u . 
le. lUhıu l\in ha!oitancden kaldırıla-
ca~ \•e :aşa camisinde namazı kıh
llıa det ahr1.yıceditteki aile kabris

t b'l'an llolun;,,caktır. Ailesine taıi-
~ltıet· eder ve kendi.sine Allahın 

ıuı dileriz. 

I• --0-
11~'-~ • 

'~cı · \' lstasyonu meydanı 
e~ s· k 

•alta ır eci lst.ısyonu önünün 
ııiııJ:'Vrılınesi için taş c'ökme 1 

unrııaktl1!me ameliyatına devam 
. ıııeyd adır. Bu iş bittikten son
lt Saksanın köşelerine zarif bü-

r ko ılar içınde nadide çiçek
)) • nacaktır 

1ger 
y· taraftan istasyon sırasın-

ııa:ıl>tırıJan ve denize kadar u -
kar1 ıJı:a dükkanlar da kiraya 
hırıa~gı hakle bunlara müşteri 
ı:ıukk~rnıştır. 
I>'ırıı11 ıkların önlerindeki yol 
ac~ı:. ;;~~n sonra bunların tu• 
~t ounmaktadır. 

kiyetlerl, mevki zikrederek anlatma
ğa imkin yoktur. Çünkü o vakit diiş
man bur:ı.o;uun coğrafi vaziyetini ta~ 

yln etmi') olacaktlr. 
Ak~amları, pilotlar eksf'riya civar 

şehrin otelinde toplanmaktadırlar, Bu 
toplantılarda birkaç saat C\'veı, 300 
metre yükseklikten uçarak Sigfrid hat· 
tının foloğraflarını alan \'eya fevka~ ı 
tide heYt'<'anh bir hava mubarebetıoin
de dıişman tayyarelerlnl dti!jiıren tay· j 
y:ırecilere ras&'elınek kabildir. Fakat 1 
bunların ağzından bir~ey işitmek kabil 
delildir. Bunu her günkü hayatın ta· j 
bii seyri o_larak telikki etmektedirler. j 
En aşaiı rutbede olanlar da en yukarı 
rütbede olanlar gibi yalnız memlekette 
bıraktıkları ailelerinden, ihtiyat siga
raları l')lup olmadığından bah-;etmekte 
fakat yaptıkları uçuşlar hakkında kat· 
iyyen birşey söylememektedirler. 

Bununla beraber şahit, teferrüata 
ait bazı zarannz malümat elde etmiş· 
Ur. Gene bir tayyare mülizimi bu 
,ahlte Alman lstlhkimlarınuı henüz 
yosun tutmadığını, sarmaşıkların du
varlara henüz sarılmadıiını ve bu sa· 
yede istlhkinllaruı plinlarını ve mak. 
talarını tetkik etmenin kolay oldutu· 
nu söylemiştir. 

Bu tahkimatın bitmemiş olduğu hak
kında ileri sürülen iddia gülünçtür, Si· 
gfrid hattının ikmal edilmemiş hiçbir 

noktası yoktur. \ 
1\-liılizim bir derasında. Ahnanl:ıruı 

"ta - No. 8 Yazan: RAHMi YAGIZ 

lltıJeke. ınüzakeratına devanı edilmekte oldu
•"' an ışarı ahire kadar ateş edilmiyecek 
k ""•kkaten . 

tlttced,kl ıtondeulen Turgut ve 
tlurcıu B:ırbarosun ateşleri de 

"Hu, rınada DHihim bir olmll ol • 
l ı. . 

ou sar· d '"rnt .· na 4 • ba~ta A\·eror ami· 
l• :Sı olnıak uı:er,. llidra s ed 

;tra ·ı .· . ' . P ya 1 
ı·rı ı e Lyon ı..tt•mı 6 bac:ah dest. 
ttl~~r Vt> bir de D('lfin adlı denl;u 

41~ rnurekkep Yunan donantnası 
l dat dı·nizinde harekete &eı:mı;, 

111 b b d "'ritıt 0ıı ulan nıuh~ım onanm:l 
.\ 

11
, en iyi gemicilerinJen biri O· 

lllıraı K tl4 (. ondoryotisin kumanda • 
, ilhakkalt- bo.1.azı c.•J\·arına ka-
('ktıı A 

ltarild tn.ıya ce"aret e-östermlştl. 
\ı\·t-ıı akı muharebenin iki taraf 

" tıa 1 .1 arııı.~ınd• bir le\"aLün mey-
l ı•tır(•n 
·tıtıı n«>tice,ve \·arı ından sonra 

l1elJc .· . . ""h,,,. 11 , e.sını ty 1 bır deniı mu-
bılan ~aburak almak hevesine 
1 Utnıun k . . 
Uıı~n ' ararl'ih, Istanbulda 

1l\un G:ıınbelhı talim heyetine 
tı lilbitı . 
tlıan 1 rı t>rın de teşviki ile do· 

~ Akdr · "lıın~,11 . nıı.e açılarak düşman 
~tllre: " kar!l!ıla ma.,ını cmretmt.ı 
'il ~ %qın 1 

"'"kk.ep b a ('fJk hurda. materyalden 
r"k u1und ~ 
ı "lirı,. t ıt.ı:-u C'thetle huruç 
:icrk lıir ~Şehbu!ıu cinnf'tle tellf e· 

lttır. l\e areı.eltt"ıı ha,.,ka blrşe1 
n, düna · 

ntnayı açık deni•e 

~ıkaramaın!. 

Şeklinde ctvJ.p vermiş, biraz daha 
sıkıştınhuca da lstlta etnıek merbu. 
riyetinde kalmıştı. 

Tahir Beoyin donanm.ı kumandanlı· 
iından ayrılnıası o zanıanki Osmanlı 

donanması için trıa.risl lmklnsız bir 
zıyadı. Yine bu arada Ronıa ateşena· 
va.iliğinden avdet etmiş bulunan mi
ralay Rami2 Bey bir istida ile umumi 
k;.ltarı.ıha başvurmuş, donanma ku
mauda.nhiına kendi~inin retirilmeslnl, 
Romad:ı vaptıiı tetkikler ve edindiği 
malümaua Yunan donanınasile karşı
laşm:ı.ğ-a ve onu Yenmete muktedir ol· 
dutunu blldlrml~ti. 

O sırada İttihat ve Terakki dalave
relerinin en ziyade entrikalara yol 
verişi Ramiz Beyin Haydar semt oea. 
ğında aza bulunu.şile İttihatçılar tara
fından da unıumi karargaha icra edl· 
len nüruı. kendisini Tahir Beyin yeri· 
nr donanma kumıındanlıfına tayin et

. tirmiş, Ramiz Bey Ni.rada bulunan 
donanmayı tik defa. (Amiral) ismile 
adlanarak teslim almata gitmişti. 

Ramiz Beyin donanma kumandan
hfına tayinini donanmadaki parti flk· 
rlle ikiye aynlan zabitlerden İttihat
çılara muarız ve bitaraf olaglar hl9 
de 11! karşılamamışlardı. 

rlıtemeie cahşbkları büyük bir top 
gördüğünü söylemiş ve şunları Jlive 

etmiştir. 

cİçlerind(' bir tek kişi bulunmıyan 

birçok köyler üzerinde uçtuk. Fakat 
hayr"t edil<.cek birşey varsa o da. Al
manların Sigfrid hattı üzerinde uçtu
iumuz zanıan, buna miini olmak üzere 
bize ateş açmamalarıdır. \"alnız bazı 

münferit tayyare dafi topları zaman 
zaman tızerlmize ateş C'im<'kt.edir. Al· 
manl01.rın bu müstahkem ha.tta ait es· 
rarı bim:ıytye nt~den tenezzül etme -
mckte olduklarını bir türliı izah ede

miyorum. 
Bundan b~ka, tarla ve ormanlarda. 

kücük arazi tümsekleri bilha!'sa dik
katimi celbetn1ekte<lir. Bunların bir 
aynhıc de betondan yapılmı!j kalelerin 
ve yrni müstahkem tesisatın yakininde 
tesadüf edilmektE'dir. 

Dikkate deier bir nokta daha ilive 
edeyim: 

.. E.ksrriya btrc:ok koyler, ale13.d<' giz· 
lenmiş mi.i!';tahkem le!ô!l~attan ba..-.ka blr
!j:ey değildir. Buralara girerken sakin 

bir köye glrlldJfi hissi ._vardır. Fakat I 
hakikatte buralar öldtirucü ve taarruz 

1 istihkimlarından başka bi~ey drğildir.» 

Gaz depoları 
Gaz depolarının muhit için teş

kil ett,ği tehlike nazarı dikkate 
alınarak bunların etrafının mnr.
kem duvarlarla çevrilmesi karar -
l~tırılmıştır. İlk olarak Çubuklu 
gaz depolarının etrafına ihata du
varlan çevrilecektir. 

Blediye bu duvarlar için 11 bin 
lira sarfedecektir. 

--<>
Yeşilköyll'lerin iki arzu1'U 
Yeşilköy halkı Belediyeye mü

racaat ed~rek köye hava gazi te -
sisatı yaptırılmasını ve deniz ke
nar:na da bir iskele inşasını iste
mişlerdir. 

Bu müracaat tetkik olunmak -
tadır. 

Şimdi, h;idiselerin bu noktada bir -
le~me'iile Taiıir Beyin donanmadan 
ayrılma"ı ve kumandanlıR'a miralay 
Ranıh Bt>Yin gf'llşi bugüne kadar ta
rihlr-ri t-esbit edilnıek suretile tebarüz 
etttrilmeıniş olduğ'undan tefrlkamızın 

bu nokta ... ından itibaren o z.amankl a.-
mtral gemisinin şifre defterlerJndrn 
istthrac eUiğlmlz tarihleri de gün ve 
saat zikrrtmek suretlle tesbite başlı· 

yacağız!. 

1 

Don:ı.nın:.ı. kumandanı miralay Tahir 
Beyin, başkumand.ınlık vek:iletinde 
bulunan Ilarblye Nazırı Nt1.ı.ım Paşa· 

dan 11·12 ikinciteşrin 328 gecesi do· 
nanmaya- çekilen bir telgrafta Bul • 
g-arlarla mütareke müzakerelerine baş
landı~ı bildirilmiş, bunun donanma sü· 
varllerine tebliği Tahir Beyden iste· 
nllmişti, 

1Z·13 teşrinisani ,reeesi Talıir Bey 
cenahlarda. bulunan mes'udiye ve Tur
gut stivarllerine 94 mebdeli bir şlfreile 
şu telgrafı çekmişti: 

)les'udiye ve Turıut süvarilerine 
Mütareke müzakeratına devam e· 

dllmekte olduğ'undan düşman tarafın
dan tecavüz ve taarruz vuku bulma· 
dıkca lş'arı ahlredeğln ateş edilme -
mesl tevsiye olunur. 

Donanma K. miralay Tahir 
İ~te bunun arkasından Tahir Beye 

Botaza citmesinl bildiren bir şifre 

teblii edilmiş, hadltmlzaç donanma 
kumandanı 14 teşrinisani 328 de baş· 
kumandanlık vekUletlne verdiği şifre 
tel&'rafınd• hulisaten: 

- Don.ınma bu ballJe harbe iştirak 
edemez. As'\t'ıtevflkin kazan boruları 

akıyor, Ha.midiye en az 20 günde. tamir 
edilebilir. Bu vaziyette bJr deni% harbi 
yapmak lmkinsızdır. 

Diplomatlıkta 
hazır cevaplık 
Hazır cevap olmak kolay elde 

edilir gibi değildir. Hele diplomat
lardan hazır cevap olanların bü
tün söyledik:eri bir söz çabuk du
yulur. Bir daha unutulmaz. Me -
scliı şimdiki Almanyanın Mareşali 
olan Göring ile harbin çıkmasına 
kadar Berlinde İngiltereyi temsil et
miş o'an sefir Sir Növil Henderson 
arasında geçen bir .konuşmada ol- 1 

duğu gibi Mareşal Göring pek 
parlak bir hayat sürmeği seven -
lerdendir.: Muhteşem bir konağı 
vardır. Oraya el~ileri, zenginleri 
davet etmekten pek hoşlanır. Kıy
metli resimleri, lcvha 1 arı vardır. 
İn;:iliz sefirini çağırarak ona re -
sim levhalarını gösteriyormuş. Bu 
resimler çıplak kadın resimleridir 
ki biri iyiliği. diğeri fakirlere, yar
dımı, bir başkası ah'iikın temizli- \ 
ğini göstermek iizere muhtelif res
samlar tarafından yapılmış. İngiliz 
elçisi bunları gördükten sonra de
miş ki: 

- Bunların hepsi sulhu sever gö
rünüyorlar. Fakat aralarında •Sa
bır. yok! .. 

Fakat buna benzer bir konuşma 
daha çok evvel papalardan birisi 
ile bir ressam arasında olmuş. 

Papa o ressama pek çok işler yap
tırmış, fakat para vermemiş. İyi
lik, güzellik gibi nekadar Il).l!ziyet
ler varsa Qnları goo!erir resim1er 
yaptıktan ve parasını alamadığını 
gördükten sonra rl'Ssam bir gün 
başka bir resim yapmış ve bunu da 
Papaya göstererek: 1 

- Efendim, demiş, bu da borcu
nu "ödemek faziletini gösteren bir 
levhadır. Fakat sözün nereye var
dığını anlıyan zeki Papa hiç şaşır- 1 

madan şu cevabı vermiş: 
- Çok güzel olmuş. Fakat ya -

nında •Sabır. yok!. 

Di)·erek verilen emre muta.vaat et· 
mcmi.«. arkasından da istifa ederek 15 
t<'~rinlsanide Roma ataşemiliterliğin· 

den dönen Raınlz Bey donanmaya g-e1-
mJş, Rtiyiıkılerede iltihak e-tmiş, do
nanmayı Niraya doi·ru yola ~ıkarma
dan evvel de 1 '1 teşrinisani 328 de 90 
mebdell bir ,ifre telgrafile şu talepte 
bulunmuştu: 

Bahriye Nezareti Celileslne 
Londradan g-elen kurvet kaptan Va

sıf Beyin donanma erkinıharbiyesi 

riyasetine taylnlle hemrn iz.amı müs· 
terhaındır. 

Donanma K. Amiral Ramiz 
Donanma kumandanının bu talebi 

de yerine getirildikten sonra Vasıf 

Beyin de erkıi.nıharblye riyasetini iş-

1'31 etmesi üzerine donanma hareket 
f'derek Nara.ya gelmiş, demir yerinde 
bir huruç hareketi i~ln hazırlıklara 

başlamıştı. 

Boğaz dışında karakolda. bulunan 
l\let'idlye kruvazörü ile Yadlgir sınıfı 
3 muhrip diişman donanmasını taras· 
sut ediyor, bofa7:an bu donanma tara
fından ablukasını vaktile :Niri.dakl 
Osmanlı donarunasuıa ihbar etmek 
vazifesile mükellef bulunuyordu. 

Nıiriiya '\'arıtır varılmaz Amiral Ra· 
miz Başkumandanhk vek&letine 6338/ 
28 numaralı bir şifrr ile donanmanln 
vüsul saatini şöyle bildirmişti: 
Başkumandanlık Vekiletl Cellleslne 
Kaleye hareket edeon donanmamız 

Barbaros, Turgut, Asarıtevfik, Yadi
r3.rımillet, l\fııaveneUmilliyc, Gayreti
vaianlye, Nümuneihamiyet, Hamili.
bat. Sultanhisar, Demirhisar, TirimüJ
gindan ibaret olup badezzeval saat 3,5 
da muvasalat olunduğu maruzdur. 

Donanma K. Amiral Ramiz 

(Devamı var) 

(1 inci sahifeden devam) 
rındaki niıa ve ihtilifları halletmek 
ve biriblrlerini temin etmek kalıyor. 

1\-Iacarlstanın Yugoslavya ve Roman· 
yadan istediği arazi parçaları ve tas· 
ti1·eye t.t.bl tutmak istedlil ekalliyet 
meseleleri oldutu l'ibi Bulıraristanın 

da Romaııyad:ın cenubi Dobriceyi is· 
tedlği malümdur. Polonya harbine te
kaddüm eden ıriı_nlerde ve Sovyetlerin 
Polonya içinde ve Rumen, I\lacar hu
dutlarında aldığı tedbirlerden önce 
Almanyanın olİluğu kadar l\tacarista
nın ve Jıatta Yugoslavyanuı da vazı. 
yeti e-a;yrlsarih addolunabilirdl. Al -
man)·a ile işUr:ı.k halinde l\taearlstanın 
RomanJa ve Yugoslavya.ya hucum et
mesi ve eski taleplerini gütmesi ihtl· 
mal dahilinde idi. Fllh:ı.klka, l\Iacarla
rın bu tarzda bir iştirake kendilerine 
netice itibarile ne getirebilel't"ii ve 
kendi isti.klU.Jlerinin ne gibi bir istik· 
bale ınaruı kalabileceği kestirllenıez

di. Çünkü, daha iki ay evveHslne ka· 
dar da. Almanlar Polonyalılarla dost
tular ve hatta Slovakyayı birlikte pay~ 
laı;mı!flardı. Fakat, bu dostluk hiçbir 
zaman Polonyanın ortadan kaUuna.~ı
na manf olamadı. Alm.ınya l\lacarları 

da Romanya ve ı:·ugoslavya uzerine 
saldırts.bilir, maksadını fiil sahasına 

cıkardıktan sonra da vaziyetin i<'aP-
1arına göre ~lacaristanla da halli dava 
eylerdi. Bugiınkü ~artlar kan;ı,.ında 

artık bu Jhtimalll'r hemen hemen or
tadan kalkmıştır. Almanya .\tacaris· 
tana saldıramıyacağı g-lbi l\-Iacarlstanı 

da Yugo, lavya ,·eya Rr.n:ınya)a. hü· 

cum ettiremez. 

(Birinci sahifeden devam) \ 
dm kat'i ve nihai zaferi temin için 
ellerinden geleni yapacak1arıru 
zatı haşmetpenahilerine arzetmek
le bahtiyarım .. 

Kral, donanmanın teftişi esna -
sında şimal denizinde vuku bulan 
hava muharebelerinde yararlıkları 
görülen tayy arecilcre nişanlar ver
m~~ ' 

----00----

Doktor Ahmed Asım Onur 
Amerikada toplanan enternasyonal 

kanseroloji kong-resine i.)tlrak eden ve 
ınuht<"lir sıhhat müesseselerinde tetki· 
katta bulunan Ortaköy Şifa l:·urdu sa
hip ve ba~hekiml kadın doktoru Ah· 
met Asım Onur deniz yollle dün şeb· 
rimize dönmü!jtür. 

--<>-
Gönüllü hasta bakıcılar 
Aksarayda adan gönüllü hasta 

bakıcı kursunun gördüğü büyük 
rağbet üz~rine Kızılay umumi mer
kezi, şehrimiııde yeni kurslar açıl
masın• karalastırmıştır. 

Yalnız, hasİa bkıcı mektebi bü
tün ı.tekleri karşılayacak teşkilata 
malik olmadığı için i1k kurs biter 
bit.rn<z di.;~r kurs ar açılacaktır. 

Bu birinci kursta ders gören ta
ldb~lcrin sayısı 120 yi bulmuştur. 
An kar. ıda da ayni suretle bir kurs 
faaliyete geçmiştir. Yakında İz - ı 
mirde de bir kurs açılacaktır. 

-0--

Alibf'y köyünıle yeni mektep 
İstaıılbul civarında tam teşkilatlı 

yeni bir ky li köy mektebi açıl -
ması Maarif Vekaletinden maarif 
mı.i.rlürlüğüne bild!.rilmiştir. 

Bunun için Alibey köyü müna
sip gorülmüştür. ~eni köy mek -
tı;bi yakında faaliyete geçecektir. 

Sl'OH. 

Dünkü spor hareketleri 

Dün Fenerbahçe stadında lik 
maçlarının ikinci haftasına deovam 
edilmi~tir. Beşik1 aş İstanbulspo -
ru 3 - 2 yenmiştir. Vefa ile Sü -
leyma maçı 5 - 2 Vefanın ga-
libiyE neticelenmiŞir. Yeniyıl-
dız - K~le maçı Yeniyıldızın 3 - 2 
gal.,besile neticelenmiştir. 

Taksim stadındaki maçların ne
ticesi şöyledir: 

- Yağmur yağ:n.yor, kuraklık 
ekinleri be~bat edecek. Siı.e ricaya 
geldik, yağmur yağdırmak için bir 
çare bulunuz. 
· Eğitmen gülüJTuedı 

- Kolay, dedi, bir duam vardır. 
o duayı okuyunca hemen ya~ur 
yağar; ancak hepin;zin ayni fikir
de olmanız şarttır 

- Biz hepimiz yağmur ıstiyo • 
ruz. 

- Bugün yağdırayım mı? 
Çocuklar: 
- Bugün yağdırmayın eğitmen, 

bugün pazar, mektep tatil, iş yok, 
gezip oynıyacağız. 

- Pazartesi vağdırayım mı? 
Kadınlar: 
- Yağdırmayın eğil.men dedı. -

ler, yarın çama'jır günümüz. Yağ
ıııurlu havada yıkanmaz. 

- Salı yağdırayım mı? 

Genç kızlar: 
- Yağd;rmayın eğitmen dedi • 

ler, o gün pazar var, pazara gide
ceğiz. 
Çarşamba yağdırayım mı? 
Ren<;füerler: 
- Yağdırmayın eğitmen dedi -

ler, o gün orak biçec~ğiz. 
- Perşembe yağdırayım mı? 
Çacuklar: 
- Yğdırmayın eğitmen dedıler, 

o gün yarım tatildir, gezeceğiz. 
- Cuma yağıclırayım mı? 
Kiremitçiler: 
- Yağdırmayın eğitmt'n dedi -

!er, o gün kiremitleri gill)(''e ser~ 
ceğiz. 

- Cumartesi yağdırayım m.• 
Muhtar: 
- Yağdırma ded, o giın şehre 

gidecel!im. 
Eğitmen gül.dil: 
- Benim duam ancak hepinlı 

ayni fikirde oldu/tunuz zaman 
makbuldür. Şimdilik duadan vaz 
geçelim de, yağmuru tabiate bır~ 
kalım, istediği zaman yaj!sın. 

Daima Gene • 
Daima Güzel 

Bu ihthnallrr ortadan kalktıktan 

sonra büyük bir devletin istila lehli· 
kesi de kalkmı!j oldufuna gOre bu tic 
de-,·l<"tin kendi aralarındaki ihtilifl:ırı 

nıuoııllhane bir tarzda halleotme1eri de 
tabiidir ki, en mfutbet ve menfaate uy
g-un ve ayni zamanda idr.ikin emrettiği 
yegolne yoldur. Bizim de kant olduAu
muz ve her vakit müdaraasını yaph
ğ1mıı gibi kendi aralaTında anlaşmış 

ve hııricten g<"lecek lıer tUrlU tecavüz 
emellerine karşı da toplu bir müdafaa 
kuvveti ha1i11e gelmiş bir Tuna ve 
Balkanlar cephesi eJbettrki sulhu bu 
arz parça'-;ı üzerinde devamlı bir istik· 
rar unsuru haline sokacak ve bu mem· 
leketleri ihya edecektir. l\fünferit ve 
blribirine rakip kücük milletlerin te· 
ker teker if'prlendikleri bir hakikat ol
duiuna röre bu milletlerin ya~ama. 

ilrrleme, ~ ükselme. büyüıne, zengin
leıne emelleri de anC'ak biribirleri ile 
anlaşmıi olarak bir sulh bloku vücude 
getlrmeleri ile mümkün olabilirdi. An· 
laşıh:ror ki. işte şimdi bu idrik Tuna 

. devletlerinde başlamıştır. 
Romanya ile Bulg-aristan arasında 

lıis:;t"dlldiği kaydedilen dostluk yaktn· 
lıkları da bu ldrikln daha mutezayit 
bir .şümul peyda ettiğinin alimetıerl 

sayılmak gf'rektir. 

Beykoz Kasımpaşayı 4 - 1, Kara
f.Ümrük Altınorduyu 7 - 2 yen -
miştir. \ 
Şeref stadında: Anadolu 4, Ga

lataspor 3, Beyoğluspor 3. Fener -
yılmaz O, Fene~bahçe O, Topkap.ı 4 
ile neticelenmiştir. 

ETEM İZZET BEN'İCE 
Dün Ankarada, 11.rofesyonel gü

reşler de yapılmıştır. 

GÜL.NAZ SULTAN 
Türkçe Sözlü • Türkçe Şarkılı 
Gözler kam~tırıcı dekorlar içinde canlandırılan 

masallar•n n en mLhtP.şerr.! 
10000 !erce figüran ... Milyonlar sarf ile vücuJe 

:!ıtiraslar filmi 

10001 gece 

gelmiş aşk ve 

Pek yakında TAKSİM Sinemasında 
,iiııılBL'lmm ... •ı ..... mıaı._ ...... ıım:ı .. ._._._.; 

Yüksek Mühendis 
komisyonundan : 

mektebi satınalma 

1 1939 mali senesi zarfında mektep pansiyonu için alınacak olan « 1000> adet 
yalak ve yorgan çarşafı a~ık eksiltmeye konulmuştur. Beher çarşafın muham
men bedeli 158 kuruş olup ilk teminatı 118 lira 50 kuruştur. 

ı. . Eksiltmesi 20/10/939 tari~ine raslıyan cuma günü saat 10 da mektep binası 
ıçınde toplanan satınalma komısyonunda yapılacaktır. Şartnamesini görmek isti 
yenlerin her gün ve eksiltmeye gireceklerin belli gün ve saatte mektep binası 
içinde toplanan satınalma komisyonuna müracaatlıırı ilAn olunur. (7998) , _____________________________ _ 

Atelye Usta 

ve 
Başısı, Bir Motör Tamircisi 

Elektrikçi Aranıyor 
Karaden;z 'a:hıl'nde bü. ·ük bir sanayi müessesesı için bir atelye 

usta haşısı, bir nıotör tamircisi ve bir elektrikıci aranıyor. Taliplerin 

(T. Ç.) rurnııde İstanbul 176 posta kutusu aıdresine yazı ile mılracıuıt 

Ingiliz Kanzuk eczanesı 
müstahzaratından 

Krem Balsamin 
KANZUK 

ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

isimli 2 şaheseri, bütün dün· 
yanın en mükemmel güzellik 
müstahzarlardır. Ötedenberi 
memleketimiz kibar aleminin 

takdirine mazhar olmuştur. 

Krem Balsamin kanzuk 
Kadın güzelliğinin sihrini 

terkibinde saklıyan en ciddi 
ve şayanı iti~ad markadır. 
Genç ve ihtiyar bütün kadın
lar için zaruri bir ihtiyaçtır. 
Cildin letafet ve taravetini 
arttırır. Yağlı, yağsız ve acıba
dem cinsleri vardıc. 

Eksir Balsamin kanzuk 
Cildin daınıl yumuşaklığım 

temın eder Yüzdekı çil ve le
keleri alır. Sivılceleri tama • 
men izale eder Traştan son
ra cilde latif bir serınlik v~ 

rır 

İngiliz KANZUK eczanesi 
Beyol!lu İstanbul 



iP. T. T. Levazım Müdürlüğünden:- - - - - - -

T 
.. R rı· CARET B N s 1- İdare ihtiyacı için •30.000• adet 3 m/m bakır ve .ıoo.ooO> adet 4 m/m U K A KA 1 A ş ~=~yum ki cem'an c130.000> adet uı anşon kapalı zarfla eksiltmeye çıkarıl-

I 1 1 2- Muhammen bedeJ c-6650> muvakkat teminat c498.75> Hra olup eksilt-

---··----------------------------------------,.;;- mesi 16 ikinciteşrin 939 Perşembe günü saat 16 da Ankarada P. T. T. Umum 
• Müdürlük binasındaki !mtınalma kornis yonunda yapılacaktır. 

KURU L·U Ş TARiHİ J 91 9 

Tamamen yatırılmış sermaye: T. L. 2.200.000 

Merkezi: A N K A R A 

Telgraf Adresi : 

Umum Müdürlük 

TÜRKBANK 

Şubeler: TiCARET 

3- İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka teminat mektubu ile • • • 
kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat c15• e kad•r mezkı'.ır komi•- Baş Dış Nezle Grıp Romatızrı 
yona vereceklerdir. ' ' ' ' 
~ Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım, İstanbulda Kınacıyan Hanında Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılanmzı derhal keoı',· 

T. T. Ayniyat Şubesi Mıidürlüklerinden parasız olarak verilir . .4881> •7771> - - icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

İstanbul Belediyesi İlanları 
lik Muhammen 

bedeli 

5556.00 

6597,70 

iır.üye amir ·ve elradı için yaptırılacak 448 taknn kışlık 
elbı!'.e (ka~ket dahil) 
Temizlık işleri için yapttırı1acak arabalar için alınacak 

denü1· malzenıe 
Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazıh işler ayrı ayrı 

kapa1ı zat'! eksıltmesıne konulmuştur. İhale 19/10/939 Perşembe guoU f'aat 15 

1 

de Daımi .Encumende yapılacaktır. $artnameler Zabıt 'ı.'C Muamel;lt 1\.füdürlüğü 
kaleminde görülebilir Taliplerin ilk teminat sıakbuz veya mektupları ile 2490 
numaralı kanuna gOre haurlıyacakları k:-palı zarflarını ihı.ı1e günü ~aat 14 de 
kadar Daimi Encwncne vermeleri. (8008) 

Hadırnkoy - Terkos - Karaburun yolu şose t<1miratı a('ık rksiltmeyc konul
muştur. ihale 16/10/939 PaL.artesi günü saat 14 de l)aımi Encurncnde yapıl~cak
tır ~1uhammcn bedeli 5(}00 lira 55 kuruş 'ı.'e ilk ten1ınatı 375 lira 4 kuruştur. 

Şartname Zabıt ve Muaınel!ıt Müdürlüğü kaleınindc gOrulebilir. Taliplrrin buna 
benzer en az 3000 liralık iş yaplıklarına dair Nafıa Mlıdürhigünden alacakları 

fenni ehliyet vtsikaları ,.e Jlk teminat makbuz veya nlektupları ile ihale gunu 
1 tnuayyen aatte Dainıi Enc·ünıende bulunıncıları. (7903) 

o. Denizyolları u. Müdürlüğü ilanları 
9 Birinci Teşrinden 16 Birinci T eşrine kao 
Muhtelif hatlara kalkacak vapurların lalml• 
kalkı' gUn ve aaatlerl ve kalkacakları rıhtnnll 

kar•tlenl~ h•ttına - Sah 12 de (Karadenis), Perşembe 12 1 
(Tarı), Cuma 10 da (i:..mir) ve Pazar 16 dJı 
(Ece). Galata rıhtımından. 

la.rtın hattıne - SaJı 18 de (Çanakkale), Cumartesi 18 I 

IEmlt hattın• 

landırm• l'ıattını 

(Mersin), Sirkeci nhtmıından. 
- Sah, Perşembe ve Paza.r 9.30 da (t.1ıor

1 

Tonhane rlht1m1nclan. 
- Pazartesi, Salı ve Pazar 9.50 de ve Çar$-' 

ba. Perşembe ve Cuma 15 de (Sus). cuoıl" 
._, unca 13.39 da (Moralıaz). Galata rıY 

..-.'!dan. • 

- Pau.rt~ı. Çal"llamba ve Cuma 8.15 de (~.r 
rakaz). Galata rıhtımından. Aynca ça,..-ı 
ba ZO de (Mersin) ve Cunıarte.l 20 de (Ç# 

nakkale). Tophane rıhtımmdan • 
- Sah ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rJlı• 

tıoundan. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- :Pazar 9 da (Borsa). Tophane rıhhmından· 

1 RADYO PROGRAMI ıingilizce öğr-enmek istiyenlere! •------------------------ı 
Y. Ziya Kalafatoğlu'nun Devlet Demlryolları ve Limanları ı 

ı,ıei:me u. idaresi ilinları 

İmroz hattına 
Avvahk het11na - Ça1'1amba 15 de (Kemal). Camarte<I 15 I' 

(Saadet). Sirkeci rıhtımından. 

l!aat 18.00 Pruc,..m. 
liaal 18.05 Memleket ııaal ayan, 

ajans ve meteoroloji haberlerl 
Saal 18.25 Mıizlk (Radyo tu or -

lı:eılruı). 

Saat 19.90 KonUŞIJla. 

Saat 19.15 Tiirk muılği. Çalanlar: 
Vocllıe, Ruı;en Kam, Cevdet Kozan 
P..e t. Erer. 1 - OkuJ"an: "Melek Tokw 
aöz. ı - KürdUlhlcazku peıırevl. z -
Kemani Sabak - KUrdliJııi('azkıi.r şar

ı.ı: (Çılı-.nca •cv(flik). 3 - Bedriye 
l,O''.{Ür • Kilrdlllh1ca'lk1r şarkı: (Ka
rar;t11 ıularda). 4 - ~efise - Kürdlli
hksdir prk.ı: (Severim Jıer &"tizell). 
,5 - <>sınan Nihat - Kürdilihicaıkir 

~:trkı: (GôzWnden •itmiyor). 2 - 0-
kuyllD: 8adJ u ... es. 1 - 7.ekl Arif -
Aralı prlı:ı: Clfttrabı bıralı). 2 - Sa
l~batUu Pınar - Hüzzam f&l'lı:ı: (Bll
mHD nl1e ıdnemdelli :vare). 3 • Udl 
llaaaD • Hunam tarkı: (Alıı:ş.am uyu

'.)'ork<'n). 4 - Sadettin Kaynak - Hüı;

:ı.am '3-rkı~ (Enu.nuuda bat olmaz). 
IS - Ota:van: Raclfe Erten. l - Haşim 

'.fity • .Cr· lentriT p.rkı: (iv.Lema mec 
1banında.n eT ahu). 2 w HllPÜ w Bes
ltniı.ır ,ar1n: ((:ok sürmedJ setti). 
3 • • • • • w E\•lc farkıı (Şahane 

sozJer ahane). 4 - JJalk türküsü: 

(Haticem saçlarını taramış> 5 - Ilalk 
türkü!iü: (Ekin f'ktim l"Öllere.) 

Saat 20.15 Konutma. 
Saat 20.30 Tlırk. muzjjl (Fa.-11 he

yeU). 

Saat 21.15 :11ıuik tKuçuk otlı:estra: 

Şef 1'iecip A.;kıo). 1 - Bttthoven: 
Patrtik onah'ın adac-lo ka.nbbilesi. 
2 - Emmeric:-h Kalman: Faşinl'sl• pot
puri'ıl 3 - Jos. Gunı'l: llidrop"ten 
(Val,). f - Humphries: :\faz.inin hül
yaları. 5 - ı:rich Eintg! Bir "Zam>Jn

lar bir Çlcan vardı (('iı-an f'Dtrrme-
10 u).6 - J. Strau : Rinbir gefe. '1 .. 
Berrer~ . lanon (Vat~ Bo ton). 

Saat 22.00 Ajans, :ı.iraat. eııılıam -
tabvllıi.t, kambi1·0 - nukut borsa ı 
(fiat). 

Saat 22.20 ftiıUt (Kütuk orkes
tra - Yukarıdaki pro1:-ramın devam' 

Saat 22.35 "uıik tCubant - Pi). 
Saat 23.25 - 23.30 '\'arınki prOI' -

İngilizce konuşma kitalbını tav-
siye ed~ıiz. Fiatı: 50 kuruştur. 

Satış yerleri: Ankarada Tarık 
Edip Kıtabevı. isıanbulda İkbal 
Kütüphanesi. 

1357 Hicri 

1 
l~ humı 

Şaban Eylül 
25 26 

1939. Ay ıo. Gün 282. ıtıın· .ı5'7 

9 Birinriteşrin PAZARTESİ 

Vakitler v 4••11 t.z 1111 

aa. Oı. ' .. ,, '· --Güneı 6 05 12 25 
Ögle 12 02 6 22 
lkındi 15 12 9 33 
Akşam 17 39 12 00 

MuhaJY'ımcn bedeli 11895 lira olan 337 adet n uhtelit eb'ııtltıl meydan karpit lAm 
bası 20/10/1939 cuma gunO ::ant c 15> on beşte 1-Iaydarpaşada gar bınnsı dahlin
dekı koD:'..ısyon tarafından kJpalı zorf U.ıi.Ulile &ıtın alınacaktır. Ru işe gırmek 

istiyenlerın l 042 lira 13 ku~h.k muvakkat te inat, kanunun tayin ettiğı v~i
kalarla tcklıflt1'ın.. moht<'Vt zarların ayni gün s:ıat cJ4> vn dôrtdp kad~ır komis
yvn reiı:ı.Jiğ -c \"e' ınclcı ı l!ızımdır. 

Uu ışe aıt ~ rtnnmeltl' konıı:;yundan paraınz olarak dnğıtıhnakt.üdır. «7529> 

MuhaT{ıfl'len bedeli 309.644,79 lira olan 200 ton l<Jkomotit »HHaJi ile mu
hammen bedelı 72.153,10 1 ra olan 50 ton külçe kalay 17/lkincite~rin/1939 Cuma 

l
günü ı;aat 15,30 .«a kapalı za. ı·t usulü ileve ayrı ayrı iJılale ed. ilmek üzere An -
karada idare bınasınrla · tın alınacaktır~ 

Bu işe gil"mek istiyenlerJn n1ct~l için 16.135,79 ve kalay ıçin 4.857,66 liralık 

1 muvakkat tcmjnat He kanunun tayin ettiği vesikalaı·ı ve tekliflerini ayni gi.ın 
1 saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri J3zın1dJr. 

1 

Ş<..rtna.mclcr 361 k nı.şa Ankara ve Haydarp9_şa veznelerinde satılmaktadır. 
(7675) 

** 1 Yatsı 19 11 1 31 1 İmsak 
ram ve kapanış. Muharnrr:en bedeli 17030 lira olan 41600 Kg. mLıhtehf cins motör yağı 21/ 

4 27 10 47 - 11/1939 Sah giınü Eant 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında 

-
Çocuk Hekimi - satın alınacaktır. • 

1 1 
tı•ı• •••••ı•••••·······•ı• ı . . . . . . Dr. Ahmed Akko unlu . . . . Bu işe girmek ı>tıy<·nlcnn (12_77,25) lıral.ık ıııuvakkat temınat ıle kanunun . _ Y Sahıbı ve neşrıyatı ıdare eden tayin ettıği vcsılc.ôııları ve teklıllerını aynı gun saat 14 de kadar komu.-yon reısw 

, Taksım - Talımhane Palas No. 4 Baş muharriri iliğine \"C'rmelen Hı;ıımdır. 

1 
Pazardan maada her gün saat ETEM İZZET BENİCE Şartname1er parasız ole.ırak Ankarada Malzeme dairesinden, llaydarpaşada 

-15 den sonra. Tel: 40127- Son Telırraf Matba1sı Tesellum ye Sevk Şe!ligınden dagıtılacaktır. (7953) 

lzmlr SOrat hethR• 
Mersin hattına 

- Pazar 11 de (Tuban). Galata rJlıtunındaJl' 

- Salı 10 da (Anafarta). Cuma 10 da (Erıd' 
rum . .Sirkeci rıhtımından. 

Not.: Vapur seferleri hakkında her türlü malumat aşajtıda telt' 
fon numaralan vazılı Acente !erden öğrenilir. 

Galata baş Acenteliği - Galata nhtımı, Limanlar Umum :M~ 
dürlüğü blııası altında 4230: 

Galata şube Acenteliği Galata rıhtımı, Mıntaka LİI11S 
Reisliği birası altında. 401 

Sirkeci şube Acenteliği 
(8188) 

Sirkeci, Yolcu s~'onu. 2274 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Heyetiıı 
ı- Kapalı zar! usuliJe Meclis ve ınüştemj];)tı kaloriferleri için (jki fr 

kok kömürü satın alınacaktır. 

2- Şartnamesi Meclis daire mü~üı lüğünden bedelsiz alınabilir 

3- Muvakkat teminat miktan (390 üç yüz ~oksan) liradJr. 

(Teminat barıka mektubu) olacaktır. 

4- Eksiltme 16 BirincitefTin 1939 p3zartesi guni.i saat on beşte Büytı' 
. Mec1isi idare funirleri heyeti edasında icra kılınacaktır. 

5- Kapalı zarfların ihale günü saat (14) de kadar makbuz 
tevdi edilmesi 13.zımdır, 

6- Talipler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazın 

lar1 birlikte getireceklerdir. (7829) 

====================================================================================================================:::; 
tantının en mümtaz kuv" etler kar~ı 

karıJ~a bulunuyorlardı. lmparatoıun 

karargahı Jm Jrr: i c..n beş b n k:.şıden 
murekkepti. 

\'e gerek I.Atin!er, stikütu -ihtiyar et
tiJeı. 

IST ANBUl KAP!l! 
l3azı, t:ı.rafkir tariblcı- mp:ı:. atorun 

maıyet..ni tıç bın goster1rll'r Fakat; bu 
bır hakıkat ol-:naktan zıyade ~·ldaUcı 

bır fıkır mane\ rasmd:ın ıLaretLr. 

O zaman .Justinyanı> bırdenbıre a
yaga kii1ktı. imparatoru seHhnladı ve 
bütun meclisın alıc11Jarı arasında, şu 
sozlerı ı;oyledi: 

BtzANS SARA 

No. 11 O Yann: 1\1. SAJl.11 KAUAl!l'.L 

Ağır Topların Gülleleri Sinoptan ve Karadeniz 
Sahillerinden Getiriliyordu 

A&ır topların güllt-leri Sinoptan ve 
,Karadeniz sahillerinden ıetiriliyordu. 

.ı..Bir, •'1r topu doldurmak i<;in iki saat 
~alışıyorlaı·dı. Her atı:;;ı miıteakip, der

!bal namJuyu bir yün örtü He sarıyor
:ıar, ve Galata Cenevizleri tarafından 
t.darik edilen 7eytjnyağını kovalarla 
!lop atımdan içerıye döküyorlardı. 

.Buatın hemen hemen bu müthiş a
lır topların attık13rı gti Heleri ve on
ların açtıkları b0tk&yayı gönnek ka
bildır. 

Bu ajır topların hıçbiri tekerlek ü
zcrıne konnıu' delildi Bu alır top·· 
lıu'dan gayrı pek çeık uzLın ve deınir 
toplar da vardı. 

Bu toplar, 'l'urkler1n pek ;uk!.ek o
hın san'et televvw.un..ı temin eden ye
ni bir devre\ tanhıyc açm~tır. Bunca 
asırlarca nıce kavımlerin bütün hü -
cumlarma ı:ötüs geren, lstanbul sur
IarJ, artık TUrk ean'al ve nıedeniyeU 
k .. rşv; n ...ı ırmlıkU.m bır v~~yete düş
mu,. ... 

Jiazreti Fıı. !ı. herşcy.ı incedm in
ctye dtışi.tn fiştJ Topların ;:ıteşlle ve 
&uilel ın tahnbatı yıkılacak. c..lan ka
lc'erın ~.ı askerlerın· ohür 'la-

rafa ıec;irn1ek J ;in de bir takım terti
bat almıştı. 

Padişah: külliyetli mıKtarc!a kereste, 
toprnk. taş, ('alı, ha ıh elaltında bütün 
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mahen1eyi mtıayyen noktalara getirtti. 

Sultan M~hınet, liahç ag;ıına gerilen 1 
zincirı de Haltacıoğlu kuınandasındaki 
donanma.)le hLicunı ederek kesıneğe 

karar \·enniştı. 

ioıpar<1ıtor Kostantın nı.sanın altıncı 
gl.ınü harekt•l etti ve karargfthı umu
m...:;in, Pacli.,,~ıhın karargahı karşısın

da Tupkapı ile Edirnekoıpısı beyninde 
cŞarisyosıo kapısının yakınındaki as
keri kapılardan bırıne yerleştirdi. 

BULÜn İ tanbulun eli silah tutan 
Rumları surların muhafazası .için ınev
lti alınıştı. Cenevizli, Venedikli, Adalı 
şovalyelertlen rnürckkep bi,lerce as
kerler Türk ordusuna karşı koymak 
için kılıçlar na ı;.ar lm.ışt.ı. 

imparntcır Kostantının yanında ba
ronları ve ı;övalyelıeri kalabalık bir 
ki!Ue tcşkıl edcyorlardı. llll'lhur Jus -
tın.yadı de imparatorun yanında idi. 

Binaenalc)'h cLiküs> vadisinde yani 
B<Jyrampaşa dere&! ağzında Sultan ı 

Mehmedin kuv'\·etlerile ımpo:ır:ı.tor Kos-

Hatta; İ')taııbulu müdafaa eden k;;ıv
vetlerı exız Din dı.::receınde göstertn 
taroıtkir tarihlerin bu baptaki kayıtlaıı 
serapa yanlış ve ınübalo'.lg;.ılıdır. 

Asıl hakıkati ıfade eden tarihler İs
tanbul n1Udafilerini altınış bin muharip 
olarak gösterirler. Şehirde bulunan a
zim nüfusun birçogu da muhcı.riplere 

yardımcı olarak kullanılmıştır. Surlar 
üzerinden Türkler üzerıne kaynanuş 

su, taş. kaynamış yağ ve saire atarak 
n1üdafaada bulunanların adedi on 
binlere baliğ olnıakta idi. 

Kafi müdafaa tertibatı almak için 
jnıparator Kostantınin riyaseti altın

da t.oplanan büyük harp meclisinde, 
Tü.-kler tarafından en :;;<!dit ve en su
rekli hücuma nlaru<' kalan cTopkapııo 
sının lıu en tehlikeli noktanın muha
fazası kiıne verileceği hususu birinci 
me~eleyi teşkil etmişlı. 

İmparator Kost;.ıntin söze başlıya -
rak. 

Türk padişahı ka1"51mızda ordu
gahını kurmuş bulunuyor.. Hücwn 
başlamak üzeredir. Sen Rumen> crp
hesin müdn.taa edecek kumandanı ta
yin edelım. Bılıyorsunuz ki; bu cephe 
surların en tehlikeli cephesidir. ikinci 
Mehmet de bu noktayi keşretmiş bulu
nuyor. Nitekim orduğ~hını bu cepheye 
karşı kurdu. dedi. 

İmparatorun bu öz.leıi ÜZt'rine mec
liste bulunan herkes, gerek Rumiar 

- Sıyanet ıl3hıyeye iış-ınarak, hu 
nıeı.-k Hazreti !sanın $<'Teline, duşma
nın butun hucumlarına karşı. ınaiye

tım ile ınuda!na etmege haz.ır oldu -
ğumu beyan ederim. dedi. 

Bu söı.ler üzerine Edırnckapısı ile 
Tekfur~arayı arasındaki sur kısmı 

•Fol,, cAntuan,, •Trovnlol namların
dak ı biı·adcrlerin kumilndasındaki bir 
İtalyan kıt'asına verıldi. 

İtalyanlar, dü~man üzerine uzaktan 
taş yağdırmak jçin kumandanları ta
rafından mancınıklar vücude getirdi -
ler. 

Ve şehrin binlerce Rumlarından mü
rekkep eli ayağı tutanları maiyetle -
rine alarak Türk askerinin üzerine 
ellerine ne geçerse atmaga memur ey
lemişlerdi. 

Bııgün Egrikapı denilen •Kalikaryaıo 
kapısile bu noktadan Tekfur 5arayına 
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kadar giden surun müdafaa1iı cTeodor 
dü Karistosıo namında hıristiyanlarca 

harikulfıde tirendaz İtalyalı cesur bir 
kumandan ile 4':Jan Grant> isminde 
imparatorun hizn1etine girmiş ve mu
hasırinin H\gımlarını kf"il.etmekle pek 
ziyade temayüz etmiş olan bir Alman 
mühendisine verildi. 

Hıristiyanlarca muhasaranın hakıkt 

kahramanı cJan Justinyaniıo ve yıl

n1az namını alan İtalyan askerleri idi. 
Bu kumıından \'e askerler Topkapıda 
ve imparatorun yamnda bulunuyor -
lardı. 

(Detamı var) 

Dedim. Artık, yerinde oturamaz oldu. Hem fil<
rimi tashih etmek, hem de beni kendi düşündü -
ğüne st•vketmek için kırk dereden su getiriyordu: 

- Yavrucuğum, çıkar aklından böyle şeyleri!. 

- Senin bana yük olacak neyin var ki?. 

- Sayende yiyorum, içiyorum, gühip eğleni • 

yorum. 
- Bendeki rahatlık ne paşada var, ne beyde!. 

- Hani, paşa seni bu kadar seviyor, istiyor, 
onun için gitsen fena olmaz .. Demiştim! .. 

- Gene de bu fikrİ'mde musirrim • 
Bak, o debdebe, o tantananın yarısını bile bu

rada yapamazken çarçabuk küpeler, yüzükler eri-
di. Hniran sonu çabuk geliyor. 

Burada Nusretin sözünü kestim. Fakat, gene 
alayla: 

- CanL!ll. AJlıah kerimdir. Meraklanma. El. • 
bette bir çaresine bakaruı .. 

- Fakat, orada çare aramaya lüzum kal'maz .. 
Allahın verebileceği kadar var. Paşanın altınları
nı, hE~gün avuçla sokaklara serpsen gene bitmiye
eoek ktlar çok! .. 

- Sen. böyle şeylere aldırma. Ben y<l§adıkça 
paro benim esirimdir. 

Oüldü, kızardı, dudakJ'arında hafif bir tebes -
süm dalgalandı: 

Amenna ve.. Saddakna.. Para sızin y 
kıymetli dcğilrlir. Fakat, ne de olsa paradır. 

Gülerek, ilave etti: 

- Meseıa, lbende olmıyan şey!. 

Biraz. İstemiye istemiye, dokundum: 

- Paranın sana lüzumu ne . Ne yapıııl 
parayı. Neyin eksik?. 

Boynunu büktü, yumuşak fakat acı: 

- Öy'le, prenses hanımefendinin say 
§imdilik ihtiyacım yok. 

Sonra, işi şakya boğdu ~ .. 
'>ess;m yüzü arkasına sakladığı 
rer birer söyledi: 

Bu şakanın f 
fikirlerini ~ 

- İş~ pa.şa ile barışırsanız, daha çok vf! 

kolay yemk kabil olur .. Diye dü:şünmüştü!!l 
Ve . Devam etti: 

yarın i:lbür gün ölecek. 

- Yavrucuğum, bak paşa hasta imiş. ~ 
Bir saniye durdu. Ne sö-yliyeceğlmi 

Gene hiç bir şey öğrenemeyince: 
Paşa ölürse bütün bu serve' in sabi~ 

olacaksın!.. • 

- Bu nokta galiba aklma gelmem~lı· 
bunu ehemmiyetle nlatmak ısterim ... 

bı11ıu ehemmiyet]e nakletn1Ak ·~terirr.... ı 
(Devanı' 

' 


